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أ. عصـام محمـد سليمـان
أحـمــد سيــد  هــدى  أ. 

تحرير واإخراج



حمًدا هلل وصالة وسالًما علىسيدنا 
وااله  وم��ن  وصحبه  آل��ه  وع��ل��ى   � اهلل  رس���ول 

وبناتنا  ألبنائنا  نقدم  أن  فيسعدنا  وبعد   .. الدين  يوم  إلى 
اإلسالمية  الدينية  التربية  كتاب  الثانوي،  الثانى  الصف  وطالبات  طلبة 

-الفصل الدراسي األول - ويهدف إلى تعليم مبادئ الدين اإلسالمي، وترسيخ 
القيم التي يحتاجون إليها في حياتهم، وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على 

التغلب على المشكالت التي تواجههم . 

أومشكلة  تعميم  أو  فكرة  حول  منها  كل  تدور  وح��دات  ثالث  إلى  الكتاب  تقسيم  تم  وقد 
وللوحدة عنوان وأهداف ودروس ، تتضمن كل وحدة موضوعات تجمع بين مجاالت التربية الدينية 

من عقيدة وعبادات وقيم وعالقات إنسانية ، وتشتمل الموضوعات على آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
شريفة.

وصلة   ، والطهارة   ، تعالى  باهلل  اإليمان   : التالية  الموضوعات  والحياة(  )اإليمان  األولى  الوحدة  تتناول 
الرحم، وعوامل نجاح الرسول � فى دعوته ، أما الوحدة الثانية )عالم الغيب( فتتناول موضوعات: 

الثالثة  ، واإلسراء والمعراج، كما تتناول الوحدة  اإليمان بالمالئكة ، وصالة الكسوف والخسوف 
)التخطيط والنجاح( موضوعات: اإليمان بالقرآن الكريم، وصالة الجماعة، وأحكام وحدود 

، والتخطيط للهجرة.

ويتضمن الكتاب قيم )الحرية – العدالة االجتماعية – الكرامة اإلنسانية( 
روح  تنمية  على  ويعمل  والقومية،  الوطنية  الهوية  على  يؤكد  كما 
على  ويركز  ومتطلباته،  العصر  طبيعة  مراعاة  مع   ، والتسامح  اإلخاء 
في  الفاعلة  والمشاركة  الناجح  للتعامل  الالزمة  واألخ��الق  القيم 

المجتمع.

مشارًكا  المتعلم  يجعل  الذي  النشط  التعلم  على  الكتاب  ويؤكد 
خالل  من  للطالب  الفردية  الفروق  ويراعى  ومتذوًقا،  وناقدا،  إيجابًيا، 
أساليب تعليم وتعلم متنوعة ، كما ينمي مهارات التفكير الناقد مثل: 

وتنمية   ، الشريف  الحديث  رواية  دقة  مستوى  وتحديد  واآلراء،  واالدعاءات،  الحقائق،  تمييز 
بالتفاصيل( لدي الطالب،  ، واإلثراء  ، والمرونة، واألصالة  التفكير اإلبداعي )الطالقة  مهارات 

والتعلم  البنائي،  والتعلم  التعاونى،  التعلم  المختلفة؛  التعلم  أنماط  الكتاب  يراعي  كما 
اإلتقاني، والتعلم الذاتي ............إلخ.

على  الطالب  مساعدة  أجل  من  الكتاب  هذا  في  المتضمنة  واألنشطة  المحتوى  توظيف  تم  وقد 
اكتساب المهارات الذهنية والعمليات العقلية التي تمكنهم من النجاح في حياتهم المستقبلية.

وقد حددنا لكل الوحدات والدروس أهداًفا ومهارات ، ووضعنا تدريبات وأنشطة لكل درس ولكل 
وحدة في ضوء خريطة تتناغم مع األهداف.

من  ماتعلمه  تطبيق  على  الطالب  لمساعدة  ؛  والتدريبات  لألنشطة  كتاب  الكتاب  هذا  ويصاحب   
فردية  أنشطة  بين  الكتاب  هذا  في  األنشطة  وتتنوع  الكتاب،  دروس  من  وقيم  ومهارات  معارف 
وثنائية وجماعية تمكن الطالب من تقييم نفسه، والوقوف على مستواه، ومعالجة نواحي الضعف 

لديه، واالنطالق نحو التفوق والتقدم.

ونسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد لنا ولديننا ولوطننا إنه نعم المولى ونعم 
النصير.

املقدمة

المؤلفون
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الوحدة 
األولى

اإليـمــان والـحـيـــاة

أهداف الوحدة

املهارات التى تعاجلها الوحدة :

التصنيف - البحث -  التخطيط  - حل المشكالت . االستنتاج  - الربط  - اإلبداع  - التلخيص .

أبنائه  بتربية  اإلس���الم  اه��ت��م  
تربية روحية وجسدية وعقلية ووجدانية 

واجتماعية ، تربية تجمع بين اإليمان باهلل تعالى 
والعمل الصالح، تربية عمادها كريم األخالق، وحميد 

وتعالى  سبحانه  كلفهم  حيث  وال��ف��ع��ال،  الخصال 
باإليمان به وبتوحيده وبعدم الخضوع إال له، كما كلفهم 

التى  العبادت  أداء  خالل  من  تعالى  به  صلتهم  بتقوية 
إرادتهم...  تربية  على  وتعمل  نفوسهم،  تهذب 

واجتناب  بالفضائل  بالتحلى  أمرهم  كما 
الرذائل، من أجل تقوية العالقات اإلنسانية 
البعض،  بعضهم  بين  ال��رواب��ط  وتوثيق 
وهذا ما سنوضحه فى هذه الوحدة من 

خالل  دروسها. 

1� اإليمان باهلل تعالى .
2� الطهارة .

3� صلة الرحم .

4� عوامل نجاح الرسول )�( فى دعوته .

املقدمة 

درو�س  الوحدة :

أن يحقق  ال���وح���دة  دراس�����ة ه����ذه  ال��ط��ال��ب ب��ع��د  م���ن  ي��ت��وق��ع 
األهداف التالية :

	•يحفظ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
الواردة بالوحدة . 

يتعرف معانى املفردات والتراكيب اللغوية	• 
املتضمنة فى النصوص القرآنية.

يستنبط األحكام والقيم واآلداب والدروس	• 
املستفادة الواردة بالوحدة . 

يؤمن بالله تعالى مستدال ببعض مظاهر	• 
خلقه على وجوده وقدرته .

ويستخلص	•  الطهارة،  أحكام  يتعرف 
يتعلق بها من  احلكمة من تشريعها وما 

أحكام .
ويفقه	•  األرح��ام  صلة  عن  حديثا  يحفظ 

معناه وما يرشد إليه . 
لآليات  احلياتية  التطبيقات  بعض 	• يعطى 

القرآنية واألحاديث النبوية .
يتعرف املسح على	• اخلفني واجلبيرة، وما 

يتعلق بهما من أحكام .
فى   ) •	�( الرسول  جناح  عوامل  يوضح 
وكيفية   ، واجهته  التى  واملصاعب  دعوته 

التغلب عليها .
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بني يدى اآليات الكرمية :
الدين اإلسالمى هو الدين الذى بعث الله تعالى به محمًدا 
)�(، ولقد جاء مشتمال على األحكام الشرعية سواء أكانت 
تختص  أم  العملية،  باألحكام  تختص  أم  بالعقيدة  تختص 
أو  الدنيوية  حياته  فى  اإلنسان  إليها  يحتاج  التى  باألخالق 
األخروية ، والتى تدعوه إلى ما فيه خيره وسعادته فى الدنيا 
واآلخرة، ولقد ضمن الله تعالى هذه األحكام فى كتابه العزيز، 
قال تعالى : �  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ � )األنعام:38(. 

وكلفهم  به،  باإلميان  الناس  وتعالى  سبحانه  طالب  لقد 
بالعمل الصالح كإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 
التى  الله احلرام، وغير ذلك من األعمال الصاحلة  وحج بيت 
وتربية  لنفوسهم،  تهذيًبا  إليه  بها  يتقربوا  أن  أمرهم سبحانه 
إلرادتهم، وأخبر سبحانه بأن ثمرة اإلميان به وممارسة األعمال 

الصاحلات جنات جترى من حتتها األنهار. قال تعالى :

اإلميان باهلل تعالى1

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   نثٹ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦڦ   ڦ  
ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

)يون�س:9- 10( 	 	 ڈ  			مث		
ما يجب اإلميان به:

يجب على كل مؤمن اإلميان بالله تعالى وباملالئكة، والرسل الكرام، والكتب املنزلة على رسل الله تعالى، 
واإلميان باليوم اآلخر، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره ، كما جاء فى احلديث الصحيح:

َعْن عمر بن اخلطاب � َقاَل: بينما نحن عند َرُسول اللَِّه � ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حتى 

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ŵƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ
القرآنية حفًظا متقًنا . يحفظ اآليات 	•

	•يوضح معانى املفردات والتراكيب الواردة 
باآليات .

إجمالًيّا  شرًحا  القرآنية  اآلي��ات  	•يشرح 
وافًيا.

اآلداب واألحكام والدروس  يستنبط بعض 	•
املستفادة املتضمنة فى اآليات .

والعمل  تعالى  بالله  اإلمي��ان  بني 	• يربط 
الصالح .

عز  الله  وج��ود  توضح 	• كونية  أدل��ة  يذكر 
وجل.

مظاهر  ببعض  األس��م��اء  عالقة  	•يشرح 
اخللق واإليجاد .

لآليات  احلياتية  التطبيقات  بعض  	•يعطى 
القرآنية املقررة .

إلى  تسعى  ال��ت��ى  االجت��اه��ات  	•ي��رف��ض 
إضعاف إميانه .

إليه اآليات  تدعو  يتفق وما  سلوًكا  يسلك 	•
الكرمية .
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متطلبات اإلميان بالله تعالى :

ملا كان اإلميان يقتضى أن يؤمن املسلم بالله تعالى، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خيره 
وشره حلوه ومره، واإلميان بهذا املعنى يتطلب عماًل صاحًلا، ألن اإلميان بال عمل كالروح بال جسد، وهذا ما 
قررته اآليات الكرمية من أن اإلميان يقتضى اإلقرار بأن الله وحده هو املستحق جلميع أنواع العبادات الظاهرة 
والباطنة، فهو املستحق للصالة والزكاة والصيام واحلج، وهو املستحق للمحبة واخلوف والرجاء ... كما يقتضى  
اإلميان بالله تعالى � العمل الصالح الذى يتقرب به املسلم لربه، ألنه يدخل فى العبادة مبعناها الواسع ما دام 

املسلم قد صحح فيه نيته لله عز وجل . قال تعالى :

�ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   

ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
)الأنفال:4-2 ( ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ �   

جلس ِإلَى النبي �فأسند ركبتيه ِإلَى ركبتيه ووضع كفيه َعلَى فخذيه وَقاَل: يا محمد أخبرني 
َعِن اإلسالم؟ فَقاَل َرُسول اللَِّه �: "اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اللَّه وأن محمدا َرُسول 
اللَِّه، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال" 
َقاَل: "أن تؤمن باللَّه  َعِن اإلميان؟  َقاَل: فأخبرني  َقاَل صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه! 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره" َقاَل صدقت َقاَل: فأخبرني 
َعِن اإلحسان؟ َقاَل: "أن تعبد اللَّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" َقاَل: فأخبرني َعِن 
الساعة؟ َقاَل: "ما املسئول َعْنها بأعلَم ِمَن السائل" َقاَل: فأخبرني َعْن أماراتها؟ َقاَل: "أن 
تلد األمة ربَّتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة ِرعاء الشاء يتطاولون في البنيان!" ثم انطلق 
فلبثت مليا ثم َقاَل: "يا عمر أتدري َمِن السائل؟" قلت : اللَّه ورسوله أعلم. َقاَل: "فإنه جبريل 

)َرَواُه ُمْسِلٌم( أتاكم يعلمكم دينكم"  

وقد جاء رجل إلى النبى )�( يسأله: قل لى فى اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحًدا بعدك. قال له )�( » قل 
آمنت بالله ثم استقم" ) رواه أحمد فى املسند ، والنسائى فى السنن الكبرى(، واالستقامة تقتضى من املؤمن الصادق أن 
يفعل ما أمره الله تعالى به وينتهى عما نهاه الله عنه. واإلميان بالله تعالى عمل من األعمال الصاحلة، فعندما 
سئل رسول الله )�( أى العمل أفضل؟ قال: »إميان بالله ورسوله، قيل: ثم أى ؟ قال : اجلهاد فى سبيل الله، 
قيل : ثم أى ؟ قال حج مبرور« ) رواه البخاري( . فعليك يابنى أن تكون صادق اإلميان بالله تعالى وأن حتافظ 

على األعمال الصاحلات .
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 أحوال املؤمنني فى اجلنة :
أوضحت اآليتان الكرميتان أن املؤمنني الصادقني فى إميانهم يكون دعاؤهم فى اجلنات التى أكرمهم الله 
تعالى بدخولها )چ   چ(، فالدعوى هاهنا مبعنى الدعاء، يقال : دعا يدعو دعاء ودعوى . ويجوز أن يراد 
بالدعاء العبادة، فيكون معنى اآلية : أنه ال عبادة ألهل اجلنة إال أن يسبحوا الله ويحمدوه، ويكون اشتغالهم بذلك 
الذكر ال على سبيل التكليف، بل على سبيل االبتهاج بذكر الله تعالى . وقوله )چ  ڇ  ڇ( )يونس:10( 
التحية: التكرمة ، وأصلها أحياك الله حياة طيبة، والسالم : مبعنى السالمة من كل مكروه، أى : دعاؤهم فى 
اجلنة أن يقولوا سبحانك اللهم، وحتيتهم التى يحيون بها هى السالمة من كل مكروه، وهذه التحية تكون من الله 

تعالى لهم كما فى قوله سبحانه:) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ (، وتكون من املالئكة كما فى قوله تعالى :
 نث	ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ مث  )الرعد: 24-23(.
وتكون منهم فيما بينهم كما فى قوله تعالى: )وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    ۈئ( )مرمي:62(،  وقوله : ) ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ( )يونس:10( أى : وختام دعائهم يكون بقولهم : )ڌ  ڌ   ڎ  ڎ( . 

ثمرة اإلميان بالله تعالى :
لإلميان بالله تعالى فوائد جليلة منها: تربية الضمير، ومراقبة الله فى السر والعلن، والتوكل على الله تعالى، 
واالعتصام بالله تعالى فى جميع النوازل، والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، واإلقبال على احلياة بنفس راضية... 

باإلضافة إلى ما يلي:
. الهداية للحق، قال تعالى : نث ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئمث	)احلج:54(  �

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      علو منزلة العبد عند الله تعالى يوم القيامة، قال تعالى : » �
ې  ې »)البينة:7( .

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   احلياة الطيبة فى الدنيا، قال تعالى : نث �
گًمث )النحل،:97( .   

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   الفوز باجلنة، قال تعالى: نث �
ڻ مث)البروج :11( .

حماية العبد وتنجيته من الشدائد، قال تعالى : نث  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئمث )احلج:38( . � 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    التمكني والنصرة، قال تعالى: نث �
ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چْ...مث )النور: 55( .

مث   جث   يت      ىت   ختمت   حت       جت   يب    ىب   مب   نث �  : تعالى  قال  النفس،  طمأنينة 
ىثمث		)الرعد:28( .
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إن املؤمن الصادق فى إميانه يرا قب الله تعالى فى سائر سلوكياته وكامل تصرفاته، فهو ال يتغيب عن عمله 
إال لعذر، بل يبذل قصارى جهده فى عمله بغية إتقانه وجتويده، كما أنه ال يغش، وال يختلس، وال يسرق، وال 
يزنى، وال يشرب اخلمر، وال يلعب ميسًرا، وال يتلف املال العام، وال يقطع طريًقا، وال يهدد أحًدا من املواطنني، 

وال يقف وقفات احتجاجية من أجل تعطيل عجلة اإلنتاج ، وال يسطو سطوًا مسلًحا على املواطنني.
املجتمع  يصبح  وتطوره، حيث  املسلم  املجتمع  تنمية  على  مردوده  له  وغيرها  السلوكيات  هذه  إن جتنب 
املسلم مجتمًعا مترابًطا متماسكا قوًيا، مجتمًعا آمًنا ال يعرف اجلرمية مطلًقا، مجتمًعا يقدر قيمة الوقت واجلهد، 
مجتمًعا يقدر أهمية العمل وإتقانه، مجتمًعا يحارب البطالة والفقر، مجتمعا يحرص على دوران عجلة اإلنتاج، 

مجتمًعا يتسلح بالعلم، مجتمعا يسعى نحو التقدم والرقى.... 

1 هات معانى املفردات التالية : )ڤ  ڦ �  ڄ     ڄ � ڍ( .

2 ما الذى يجب على املسلم اإلميان به ؟ وما متطلبات هذا اإلميان ؟

3 ما ثمرة اإلميان بالله تعالى والعمل الصالح يوم القيامة ؟

4 ما أهمية العمل للعبد يوم القيامة ؟

5 اكتب مكان النقط :

أ � اإلميان أن تؤمن بالله تعالى، و........... وكتبه، و........... واليوم اآلخر، و........... خيره وشره، حلوه ومره .
ب � سئل رسول الله )�( : »أى العمل أفضل؟ فقال : إميان بالله ورسوله، ........... ، قيل ثم أى ........... ، قيل 

ثم أى؟ قال ...........
6 ما الذى استفدته وتعلمته من دراستك لهذين احلديثني ؟

7 ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ فيما يلى :

)  ( أ � تتقدم املجتمعات باإلميان بالله.      
)  ( ب � اإلميان بالله تعالى يربى الضمير ويجعلنا نراقب الله تعالى فى السر والعلن. 
)  ( ج� � بالعمل فقط تسمو منزلة العبد يوم القيامة .     
)  ( د � اإلميان بالله تعالى من األعمال الصاحلات .     

8 اختر اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :

أ � دعاء أهل اجلنة فيها: )الشكر لله تعالى � احلمد لله � سبحانك اللهم(
 ب � املراد ب�� : )ڍ( فى قول الله : )ڃ  چ  چ   چ  ( : )دعاؤهم � عبادتهم � دعاؤهم أو 

عبادتهم( . 
9 ضع عالمة )( أمام السلوكيات التى جتافى اإلميان بالله تعالى والعمل الصالح مع تصويب اخلطأ ليتالءم مع تعاليم الدين:

 )  ( ب( اإلصالح بني املتخاصمني .   )  ( أ (  التغيب عن العمل .   
)  ( د ( تعطيل العمل .    )  ( ج�( إتالف املال العام .   
)  ( و( قطع الطريق العام .     )  ( ه�( اخلروج من املعتكف لقضاء حوائج الناس. 

التدريبات
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حقا ما اقترفتاه من اإلثم، أى أنه يتذكر ما اقترفه من اإلثم بيده، ويتوجه إلى الله تعالى بطلب 
املغفرة، ولعل هذا التوجه يجعله فى املرة التالية يتوب، وهو يغسل عينيه لينظفهما من التراب 
والوسخ، وينظفهما كذلك من كل نظرة آثمة أو خائنة، وحني يستشعر فى نفسه هذا املعنى 
فلعله فى املرة التالية أن يستحيى من الذنوب، وهو يغسل ساعديه وأذنيه على هذا النحو 
يستشعر املعنى نفسه، وبذلك يحصل له فى كل مرة، وفى آن واحد طهارة البدن 

وطهارة الروح مًعا، وهذا ما يتطلبه معنى اإلميان .

املقصود بالطهارة :
لقد حث اإلسالم أفراده على الطهارة، قال تعالى : "ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
والثوب  اجلسم  نظافة  تعنى  والطهارة  )البقرة:222(،  ۋ"  ۋ   
واملكان من النجاسة، وهى مفتاح الصالة، فإذا أراد املسلم الصالة وجب 
عليه التطهر، ألنه سيقف بني يدى الله عز وجل، ومن ثم وجب عليه أن يتطهر، 

الطـهـارة2

مقدمة :
يتطلب اإلميان من املسلم أن يكون طاهًرا فى ظاهره وباطنه، 
اإلميان  بني  تعالى  الله  ربط  ولذلك  ومعنوية،  حسية  طهارة 
والطهارة فى كتابه، فعندما شرَع الطهارة خاطب بها أهل 

اإلميان دون غيرهم، قال تعالى : 

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث	
ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ مث

) املائدة : 6(

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ŵƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ

بالطهارة . يوضح املقصود 	•
الطهارة .  يحدد مب تكون 	•

	•يبني ما يحرم على اجلنب .
احلكمة من تشريع الطهارة . يستخلص 	•

عن  اجلنب 	• نهى  من  احلكمة  يستخلص 
مباشرة بعض األعمال والعبادات .

على  واملسح  اخلفني 	• على  املسح  يتعرف 
اجلبيرة .

اخلفني  على  باملسح  يتعلق  م��ا  	•يوضح 
واجلبيرة من أحكام .

تتعلق  التى  املسائل  على  حكما  	•يصدر 
باملسح على اخلفني واجلبيرة .

يذكر  يستدل بالنصوص الشرعية على ما 	•
من أحكام .

 وأهل اإلميان هم أهل محبته سبحانه، قال تعالى : )ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ(. )البقرة:222(

الظاهر،  الوسخ  من  يديه  ينظف  يتوضأ  حني  فاملسلم 
وينظفهما كذلك مما اقترفتا من آثام، وال يتم وضوءه احلقيقى 
الكامل حتى يستشعر هذا املعنى، ويحس أنه يغسل عن يديه 
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وأن يلبس أحسن الثياب وأطهرها، وأن يقف فى مكان طاهر .

والطهارة تقى املسلم من األمراض، وجتدد نشاطه، وتكسبه مظهًرا حسًنا، ومن ثم يكون محالَّ حملبة الله 
تعالى ومحبة الناس، قال رسول الله )�( : » إن الله جميل يحب اجلمال«) رواه مسلم وأحمد(  ، وتتم طهارة اجلسم 
بالوضوء أو بالغسل، كما تتم بالتيمم عند فقد املاء أو عدم القدرة على استعماله، وتتم طهارة الثوب بغسله باملاء 
الطاهر وإزالة النجاسات العالقة به كالدم والبول والغائط، قال تعالى : )وثيابك فطهر( )املدثر:4(، وتتم طهارة 

املكان باحملافظة عليه نظيًفا بعيًدا عن النجاسة، وذلك بعدم التبول أو التبرز أو إلقاء القاذورات فيه .

مب تكون الطهارة ؟ 
تكون الطهارة مبا يلى :

1. املاء الطهور:  وهو املاء الذى لم يختلط به شيء يغير طعمه أو لونه أو رائحته 
مثل مياه اآلبار واألنهار واألمطار، قال تعالى : »ک  ک    ک  ک  
شيء  الطهور  باملاء  اختلط  إذا  أما   ، «)الفرقان:48(  گ  گ  
يغير لونه أو طعمه أو رائحته مثل الصابون واملشروبات كالشاى 
وغيره فإن هذا املاء ال تصح به الطهارة، ولكن يستخدم فى غسل 
األوانى وغير ذلك، وإذا وقع فى املاء الطهور جناسة غيرت لونه 
أو طعمه أو رائحته مثل البول وفضالت اإلنسان واحليوان ولعاب 

اخلنزير.. فإنه يصبح ماء جنًسا.

2. الصعيد الطاهر :  وهو التراب أو ما يقوم مقامه كالرمل واحلجارة.. ويتطهر 
به املسلم عند فقد املاء أو عدم القدرة على استعماله، قال تعالى: 

ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ...«
ڇ  ڇ « )النساء:43( .

ما يحرم على اجلنب :
يحرم على اجلنب األمور التالية :

1. الصالة : سواء أكانت فرًضا أم نفاًل، ولو صالة اجلنازة، لقوله تعالى : »  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 

ٿ  ٹ« )المائدة:6(، ولقول رسول الله )�(: » ال يقبل الله صالة بغير طهور« ) رواه مسلم(

2. الطواف بالبيت احلرام : ملا رواه ابن عباس )رضى الله عنهما( من أن النبى )�( قال: الطواف صالة 
إال أن الله تعالى أحل فيه الكالم، فمن تكلم فال يتكلم إال بخير« )رواه الترمذي( . 

3. مس املصحف وحمله :  اتفق األئمة على حرمة مس املصحف وحمله للجنب، ألن النبى )�( كتب إلى 
ُروَن« )الواقعة:79( ) رواه اجلماعة إال البخاري(، ويؤخذ من  أهل اليمن كتاًبا وكان فيه »اَل مَيَسُُّه ِإالَّ امْلَُطهَّ
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احلديث عدم جواز مس املصحف إال ملن كان طاهًرا، والطاهر يطلق على املؤمن الطاهر من احلدث 
األكبر وهو اجلنابة، والطاهر من احلدث األصغر وهى نواقض الوضوء، كما يطلق على املؤمن الذى 

ليس على بدنه جناسة.

4. قراءة القرآن :اتفق جمهور الفقهاء على حرمة قراءة القرآن للجنب، لقول اإلمام على بن أبى طالب)�(: »إن 
رسول الله )�( كان ال يحجبه عن القرآن شيء ليس اجلنابة« )رواه الترمذى والدار قطنى وصححه 

احلاكم(. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة اجلنب واحلائض للقرآن جائزة .

5ـ املكث فى املسجد:  يحرم على اجلنب واحلائض أن ميكثا فى املسجد، حلديث عائشة )رضى الله عنها( 
قالت: جاء رسول الله )�( ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى املسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت 
عن املسجد« ثم دخل رسول الله )�( ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج 
إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن املسجد فإنى ال أحل املسجد حلائض وال جلنب« )رواه أصحاب 

الله تعالى: »ڻ  ۀ  ۀ   لقول  الترمذي(. ولكن يرخص لهما فى اجتيازه،  السنن وصححه 

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ« 
أبو  ) رواه  )النساء :43( ، وعن جابر )�( قال: » كان أحدنا مير فى املسجد جنًبا مجتاًزا« 

داوود(. 

املسح على اخلفني واجلبيرة :
اإلسالم دين يسر، فهو لم يكلف املسلم فوق طاقته، حيث أمره أن يتطهر باملاء إن وجده أو استطاع أن 
يستعمله، وشرع له التيمم بالتراب الطاهر أو ما يقوم مقامه عند عدم القدرة على استعمال املاء أو عند فقده، 
كما شرع املسح على اخلفني واجلوربني وكذلك املسح على اجلبيرة عند احلاجة، فأينما وجدت املشقة وجد 

التيسير، وهذا من عظيم فضل الله تعالى ومن متام رحمته باملسلم .

املقصود باملسح على اخلفني :

اخلف هو الساتر للكعبني من مادة ال توصل املاء إلى الرجل، وقد ثبت املسح على اخلفني بالسنة القولية 
والفعلية، وهو رخصة عند فقد املاء أو تعذر استعماله .

مشروعية املسح على اخلفني وكيفيته :

ثبتت مشروعية املسح على اخلفني بأحاديث كثيرة، منها: ما رواه همام النخعى )�( أنه قال : “بال جرير 
بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه” )رواه ابن أبى شيبة(. وما رواه املغيرة بن شعبة )�( أن رسول الله)�( 

توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني ») رواه أحمد وأبو داود والترمذي( .

أما عن كيفية املسح على اخلفني فعلى من يرغب فى املسح على اخلفني باالبتداء من أصابع القدم إلى 
الساق .
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مدة املسح على اخلفني :

ميسح املقيم يوًما وليلة، واملسافر ثالثة أيام بلياليها، ثم يخلع اخلف ويجدد غسل الرجلني إن شاء. لقول 
صفوان بن عسال )�( : » أمرنا النبى � أن منسح على اخلفني إذا نحن أدخلناهماعلى طهر ثالًثا إذا 

سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا« وال نخلعهما إال من جنابة« ) رواه البيهقى فى السنن الصغرى(
شروط املسح على اخلفني :

يشترط جلواز املسح على اخلفني ما يلى :
1� لبسهما على وضوء، لقول املغيرة بن شعبة : »كنت مع النبى )�( ذات ليلة فى مسيرة فأفرغت عليه 
من اإلداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت ألنزع خفيه، فقال : دعهما فإنى أدخلتهما 

طاهرتني« فمسح عليهما" )رواه البخارى ومسلم( .
2� سترهما للكعبني .

3� إمكان متابعة املشى فيهما، فال يجوز املسح على خف من زجاج أو خشب أو حديد.
4� استمساكهما على الرجلني من غير شد . 

5� منعهما وصول املاء إلى اجلسد .
ما يبطل املسح على اخلفني :

1� كل شيء ينقض الوضوء . 
2� نزع اخلف ولو بخروج أكثر القدم .

3� إصابة املاء أكثر إحدى القدمني فى اخلف على القول الصحيح .
4� انتهاء املدة .

املسح على اجلبيرة :

يقصد باجلبيرة أشياء من خشب أو ما يشبهه، تربط على العضو املكسور، وفى معناها: جبر الكسور 
باجلبس أو باألربطة التى تكون فوق اجلروح، والتى يضرها استعمال املاء .

حكم املسح على اجلبيرة :

املسح على اجلبيرة واجب، وهو ال يفتقر إلى نية، وقد ثبتت مشروعيتها بأحاديث كثيرة منها: ما جاء عن 
على بن أبى طالب )�( قال: انكسرت إحدى زندى فسألت النبى )�( فأمرنى أن أمسح على اجلبائر«)رواه 
الشافعى وأحمد(. ومنها: حديث جابر بن عبد الله )�( فى الرجل الذى شجت رأسه، فقال النبى )�(: إمنا 
كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ثم ميسح عليها، ويغسل سائر جسده« )رواه أحمد والبخارى ومسلم(. وهو 

ال يتوقف على مدة، وال يشترط شد اجلبيرة على طهارة ابتداء .
حكم سقوط اجلبيرة أو تبديلها بغيرها:

إذا سقطت اجلبيرة قبل الشفاء فإنه ال يبطل املسح عليها. ويجوز تبديل اجلبيرة بغيرها، وال يجب إعادة 
املسح عليها . 
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1  أكمل ما يلى :

أ . الطهارة تعنى .............. اجلسم و...................... و........................ من النجاسة .
ب. يتطهر املسلم ب� ................ أو ب� ......................

ج� . من مظاهر التيسير فى مجال الطهارة تشريعه .................. و...................
د. تتم طهارة اجلسم بالوضوء أو ............... ، كما تتم ب� ........... عن فقد املاء أو عدم القدرة على استعماله. 

2 ما األمور التى حترم على اجلنب مع الدليل على ما تذكر ؟

3 ملاذا شرع الله تعالى الطهارة ؟ وما مظاهر التيسير فيها ؟

4 ماذا تستنتج من النصوص التالية ...؟

أ � قال تعالى » ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ« .

ب � قال رسول الله )�(: »الطواف صالة إال أن الله تعالى أحل فيه الكالم، فمن تكلم فال يتكلم إال بخير«.
ج � قال تعالى :»... ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ « .

د � عن جابر )�( قال : » كان أحدنا مير فى املسجد جنًبا مجتازًا« .
5 ما املقصود باخلف ؟ ومب يثبت املسح على اخلفني ؟ وما كيفية املسح وما مدته ؟ وما مبطالته ؟

6  اذكر حكم ما يأتى:

ا مخروًقا ومسح عليه بحيث وصل املاء إلى قدمه . أ . لبس خّفً
ب . نزع خفه بحيث خرج أكثر قدمه ثم لبسه وصلى صالة مفروضة .

ج�. مسح على اجلبيرة ثم انخلعت جبيرته فصلى .
د. ربط جبيرته على غير طهر ثم مسح عليها وتوضأ . 

ه�. مر باملسجد وهو على جنابة .  
و . حمل املصحف وهو على جنابة .

ز . مسح على خفه ملدة سبعة أيام متوالية .
7 ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة فيما يلى :

 )   ( أ . تشترط النية لصحة املسح على اخلفني واجلبيرة .    
 )   ( ب . ثبت املسح على اخلفني بالسنة قواًل وفعاًل .     
 )   ( ج� . مدة املسح على اجلبيرة ثالثة أيام .     
 )   ( د . يجوز تبديل اجلبيرة دون إعادة املسح .     
 )   ( ه� . ال يصح املسح على اجلبيرة إذا شدها على غير طهر .   
 )   ( و . كل ناقض للوضوء ناقض للمسح على اخلفني .    

8  ما مبطالت املسح على اخلفني؟ 

التدريبات
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صلة األرحام3

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ŵƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ

يحفظ حديثا عن	• صلة األرحام .
الواردة  والتراكيب  املفردات  	•يوضح معانى 

باحلديث .
إجمالًيا  ش��رًح��ا  احل��دي��ث  معنى  	•يشرح 

مبسًطا .
واألحكام  والفضائل	•  اآلداب  يستخلص 

الواردة باحلديث .
وج��زاء  رح��م��ه،  واص���ل  ث���واب  	•يستنتج 

قاطعها.
	•يوضح املقصود بالرحم التى جتب صلتها 

ومب تكون صلتها .
	•يستنتج حقيقة الوصل والقطع من الله عز 

وجل .
	•يعدد فضائل صلة األرحام .

يستنبط ما يرشد إليه احلديث	• .

مقدمة :
بال  فاإلميان  ينفصالن،  ال  صنوان  واإلمي��ان  األخالق 
منثور،  هباء  إميان  دون  واألخ��الق  ثماره،  يؤتى  ال  أخالق 
رسول  قال  أخالق،  دون  املسلم  إميان  اليكتمل  ذلك  وعلى 
ابن  “أكمل املؤمنني إمياًنا أحسنهم خلقا”)رواه   :)�( الله 
الله  عند  امليزان  فى  شيء  أثقل  واألخالق  سننه(،  فى  ماجه 
يوم القيامة، ق�ال )�(: »ما من شيء أثقل فى ميزان العبد 
املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن الله يبغض الفاحش 
)رواه أبو داوود فى سننه، والبيهقى فى السنن الكبرى(،  البذىء” 
ولألخالق أثر طيب فى دخول املسلم اجلنة، سئل رسول الله 
وحسن  الله  تقوى  فقال:“  اجلنة  يدخل  ما  أكثر  عن   )�(
اخللق” )رواه البخارى( ، وقال : “ إن أحبكم إليَّ وأقربكم منى 
وأحمد  داوود  أبو  أخالقا”)رواه  أحاسنكم  القيامة  يوم  مجلسًا 
تربية  أبنائه  تربية  على  اإلسالم  حرص  فقد  لذا  والترمذي(، 
سليمة عمادها األخالق الفاضلة، وجوهرها اآلداب السامية، 
ومن هذه اآلداب ما يتعلق بصلة األرحام، ملا فيها من تقوية 
املسلم  بني  احلب  شيوع  من  فيها  وملا  ومتاسكها،  الروابط 

وذوى رحمه.
حديث شريف

عن أبى هريرة )�( عن النبى )�( قال : “ إن الله خلق اخللق، حتى إذا فرغ منه قالت الرحم : 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أال ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى 
يا رب، قال : فهو لك، قال رسول الله )�( فاقرأوا إن شئتم قول الله: “ َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا 

ُعوا َأْرَحاَمُكْم” )رواه الترمذي( .  ِفى اأْلَْرِض َوُتَقطِّ

معناهاالمفردات
القرابة.الرحم

قضاه وأمته.فرغ منه 
امللتجئ إليك، املستجير واملستعصم بك.العائذ بك

معناهاالمفردات
العقوق وهو الشق كأنه قطعالقطيعة

كناية عن عظيم إحسانهأصل من وصلك
كناية عن حرمان اإلحسان .أقطع من قطعك 

معانى المفردات
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ما املقصود بالرحم ؟    

هى  إمنا  وُتبرُّ  وتقطع  توصل  التى  الرحم 
معنى من املعانى ليست بجسم، وإمنا هى قرابة 
ونسب جتمعها رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض، 
كما   � الرحم  وقيام  رحًما،  االتصال  ذلك  فسمى 
احلقيقة،  على  يكون  أن  يحتمل   � باحلديث  ورد 
الله،  بإذن  وتتكلم  تتجسد  أن  يجوز  فاألعراض 
ويجوز أن يكون على حذف، أى قام ملك فتكلم 
على طريق  ذلك  يكون  أن  ويحتمل  لسانها،  على 

ضرب املثل واالستعارة، واملراد تعظيم شأنها وفضل واصلها، وإثم قاطعها .
من الواصل ؟

أو  بالكالم  أو  باملراسلة  أو  بالزيارة  أو  أو باخلدمة  باملال  يتعهد أهل رحمه  الذى  الواصل هو الشخص 
بالسالم... أو بكل ذلك رغم أنهم يقطعونه، أى هو الشخص الذى إذا ُمنع أعطى، قال رسول الله )�( : “ليس 
الواصل باملكافئ، ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها”  )رواه البخاري(، وعلى ذلك يفهم من احلديث 
أن الناس ثالثة أقسام : واصل وهو الذى يتفضل وال ُيتفضل عليه، ومكافئ وهو الذى ال يزيد على ما يأخذ، 

وقاطع وهو من ُيتفضل عليه وال يتفضل .

حقيقة الوصل والقطع من الله عز وجل :

الوصل من الله عز وجل : كناية عن الصلة والعطف والرحمة وعظيم إحسان الله تعالى على العبد، فصلة 
الله سبحانه وتعالى للواصلني رحمهم عبارة عن لطفه بهم، ورحمته إياهم، وعطفه عليهم بإحسانه ونعمه، أو 
وقطيعتها  اجلملة،  فى  واجبة  الرحم  وصلة  وطاعتهم،  ملعرفته  وشرح صدورهم  األعلى،  ملكوته  بأهل  صلتهم 
معصية كبيرة، والصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك املهاجرة. وكذا القول فى القطع هو كناية 

عن حرمان اإلحسان .
الرحم التى جتب صلتها:

النحو  التى جتب صلتها على  الرحم  العلماء فى  اختلف 
التالى :

كان  لو  بحيث  محرم  رحم  كل  أنها  إلى  بعضهم  ذهب   .1
أحدهما ذكرًا واآلخر أنثى حرمت مناكحتهما،  فعلى هذا 
بهذا  واحتج  األخوات،  أوالد  وال  األعمام  أوالد  يدخل  ال 
القائل بتحرمي املرأة وعمتها واملرأة وخالتها ونحوه، وجواز 

ذلك فى بنات األعمام واألخوال.

ذوى  من  رحم  كل  فى  عام  ذلك  أن  إلى  بعضهم  ذهب   .2

صلة الرحم
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األرحام فى امليراث يستوى احملرم وغيره، ويدل عليه 
قول النبى )�( : )ثم أدناك أدناك( )رواه مسلم وغيره(. 
وهو أقرب للصواب، ومما يدل عليه : قول النبى)�( 
مسلم  )رواه  ورحًما(  ذمة  لهم  )فإن  مصر:  أهل  فى 
ود  أه��ل  يصل  أن  البر  أب��ر  إن   ( وحديث  وغ��ي��ره(، 
أنه  مع  وغيرهما(.  املسند  فى  وأحمد  مسلم  )رواه  أبيه( 

ال محرمية.
مب تكون صلة الرحم ؟

على  باإلنفاق  أى  املال،  بتقدمي  الرحم  صلة  تكون 
القريب، أو باخلدمة أو بالزيارة أو باملراسلة كما تكون بالكالم ولو بالسالم، وتكون أيًضا بالتواد، والتناصح، 
زالت  عن  والتغافل  األقارب،  أحوال  بتفقد  وكذلك  واملستحبة،  الواجبة  باحلقوق  والقيام  واإلنصاف،  والعدل 
األقارب، والدعاء لهم.. إلى غير ذلك من وجوه اخلير، ودفع ما أمكن من وجوه الشر بحسب الطاقة، ويستمر 
تقدمي وجوه اخلير هذه إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارًا أو فجاًرا فيوصلون إذا كانت صلتهم 

تقربهم إلى اإلسالم، فإن أصروا على باطلهم فالدعاء لهم بالصالح والهداية .

ويختلف ذلك باختالف القدرة واحلاجة، فمنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ولو َوَصَل بعض الصلة 
ولم يصل غايتها ال يسمى قاطًعا، ولو َقصَّرَ عما يقدر عليه وَيْنَبِغى له ال يسمى واصال .

إن املرء إذا وصل أقرباءه أجلُّوه واحترموه فامتألت نفسه سرورًا، وشعر مبكانة عالية من أجل صنيعه 
الذى صنع، والسرور منشط كما أن احلزن مثبط، والشعور بالعظمة عن أعمال ماجدة داع لإلكثار منها وبذل 

اجلهد فى سبيلها .
فضل صلة الرحم :

لصلة الرحم فوائد جليلة منها :

1� البسط فى الرزق، قال رسول الله )�( : من سره أن 
ُيبسط له فى رزقه، أو ُينسأ له فى أثره فليصل رحمه« )رواه 
إذ  فيه  والبركة  الرزق  البسط:الزيادة فى  ومعنى  البخارى(: 

ى املال وتزيده. الصلة صدقة، وهى تنمِّ

2� التأخير فى األجل ، لقوله )�( : »فعن عبد الله بن عمرو 
ليصل  اإلنسان  »إن  قال:  أنه   )�( النبى  العاص عن  بن 
رحمه وما بقى من عمره إال ثالثة أيام فيزيد الله فى عمره 
عمره  من  بقى  وقد  رحمه  ليقطع  الرجل  وإن  سنة،  ثالثني 
ثالثون سنة فينقص الله عمره حتى ال يبقى منه إال ثالثة 
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أيام«)*(، وروى مرفوًعا : مكتوب فى التوراة )صلة الرحم وحسن اخللق وبر القرابة يعمر الديار ، ويكثر 
األموال، ويزيد فى اآلجال، وإن كان القرابة كفاًرا()**(، ومعنى التأخير فى األجل، حصول القوة فى اجلسد، 

ويبقى ثناؤه اجلميل على األلسنة وكأنه لم ميت .    

� الترغيب والترهيب للحافظ أبى موسى املدينى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.  *
� األحاديث املختارة من كتاب فتح املبدى بشرح مختصر الزبيدى للشيخ عبد الله الشرقاوى ص 86 طبعة األزهر الشريف .  **

1� صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها معصية .
2� الرحم التى جتب صلتها هى كل رحم محرم، أو هى كل رحم 

من ذوى األرحام فى امليراث يستوى احملرم وغيره .
3� يستمر الفرد فى صلة رحمه بتقدمي وجوه اخلير إليها إذا 
فجاًرا  أو  كفاًرا  كانوا  فإن  استقامة،  أهل  الرحم  أهل  كان 
فيوصلون إذا كانت صلتهم تقربهم إلى اإلسالم، فإن أصروا 

على باطلهم فالدعاء لهم بالصالح والهداية .
4� من فوائد صلة الرحم البسط فى الرزق فى الدنيا، والتأخير 

فى األجل .

ما يؤخذ من األحاديث السابقة :
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1 ما معنى املفردات التالية : )الرحم � العائذ بك � القطيعة( ؟

2 لصلة الرحم فضائل جليلة فى الدنيا واآلخرة، اكتبها .

3 هل الرحم الوارد ذكرها فى احلديث على احلقيقة أم على سبيل املجاز ؟

4 من الواصل للرحم؟ وما حقيقة الوصل من الله تعالى ؟ وما حقيقة القطع من الله تعالى ؟

5 مب تكون صلة الرحم ؟

6  “ اإلميان واألخالق صنوان ال ينفصالن” وضح ذلك .

7  ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ فيما يلى :

)  (   أ � صلة الرحم مستحبة، وقطيعتها معصية .     
)  ( ب � كل رحم من ذوى األرحام فى امليراث يجب وصلها .   
)  ( ج � قاطع الرحم هو من يتفضل وال ُيتفضل عليه .   
)  ( د � صلة الرحم تبسط للواصل فى رزقه .    
)  ( ه� � األخالق أثقل شيء فى امليزان .      

8 أكمل ما يأتى :

قرابة ونسب  ليست بجسم، وإمنا هى   .......................... وتبر إمنا هى  وتقطع  التى توصل  الرحم   � أ 
جتمعها .................... .

ب �  قيام الرحم يحتمل أن يكون على احلقيقة، فاألعراض يجوز أن ...................... بإذن الله، ويجوز أن 
يكون على حذف، أى قام ........................ فتكلم على لسانها، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل ضرب 

املثل واالستعارة، واملراد ..........................وفضل واصلها، وإثم قاطعها .
9 اكتب ما تعلمته واستفدته من احلديث .

التدريبات
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عوامل جناح الرسول )�( فى دعوته4

مقدمة :
لقد أرسل الله رسوله محمًدا )�( بالهدى ودين احلق ليظهره 

على الدين كله ولو كره الكافرون، قال تعالى: نث ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ    ٹ   ٹ   ٹ            ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ   ڄ مث )سورة احلجر(، 
فشمر رسول الله)�( عن ساعد اجلد، وشرع فى تنفيذ أمر 
جناحه  أجل  من  األساليب  أفضل  مبتكرا  به،  مستعينا  ربه، 
فى طريق الدعوة إلى الله تعالى، ولقد ساعده فى جناحه ما 
زوده الله تعالى به، وما منحه الله تعالى من خلق كرمي، قال 
بعثت ألمتم  »إمنا  وقال:  تأديبي"،  فأحسن  ربى  )�(:"أدبنى 
السنن(،  فى  والبيهقى  املسند  فى  أحمد  )رواه  األخالق«  مكارم 

باإلضافة إلى عوامل أخرى نوضحها بإيجاز فيما يلى .
عوامل جناح الرسول )�( فى دعوته:

مجال  فى  أجل جناحه  من   )�( الله  رسول  سلك  لقد 
الدعوة اإلسالمية أساليب عديدة، كان لها عظيم الفضل فى 

اجتياز الصعوبات وتخطيها، ومن هذه العوامل :

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ǇƊ ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ŵƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ

فى   ) •	�( ال��رس��ول  جن��اح  عوامل  يعدد 
دعوته .

	•يستنتج الصعوبات التى واجهت النبى 
)�( فى دعوته .

على   ) •	�( النبى  تغلب  كيفية  يوضح 
الصعوبات التى واجهته .

التى  النجاح  بعوامل  التحلى  فى  	•يرغب 
اتبعها النبى )�( .

( فى  يسلك سلوًكا يتأسى فيه بالنبى )�	•
مواجهة الشدائد واحملن .

أوال : الكمال اخللقى الذى ظهر به رسول الله )�(:

لقد كان رسول الله )�( صورة ناطقة بالسمو والكمال اخللقي، الذى لم يتغير بتغير الزمان واملكان 
وتنوع الظروف واألحداث، فلقد كان )�) قرآنا ميشى على األرض، ويكفى مدح الله تعالى له حيث قال: 
نثڱ  ڱ     ڱ  ںمث(*)، وعندما سئلت السيدة عائشة )رضى الله عنها( عن خلقه قالت : » كان خلقه 
القرآن«)**(، ومن النماذج الدالة على ذلك : أنه كان )�( صادًقا فى قوله، مخلًصا فى عمله، شجاًعا تقوم 
شجاعته على اإلميان الكامل، وكان )�( وفّيًا بعهده حتى مع أعداء الله عز وجل، فلقد عاهد اليهود وأوفى 
بعهده معهم، وكان )�( يعفو عمن ظلمه، ويعطى من حرمه، ويصل من قطعه، و كان )�( سمًحا إذا باع، 
سمًحا إذا اشترى، سمًحا إذا قضى، سمًحا إذا اقتضى، كما كان )�( يجزى باإلساءة إحساًنا، وبالظلم 
والعدوان عفًوا، وكان )�( جواًدا كرمًيا يعطى عطاء من ال يخشى الفاقة ، وكان رسول الله )�( رحيًما 

بخلق الله جميًعا، مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم وبهائمهم.
* � سورة القلم، اآلية )4(.

** � رواه البيهقى فى السنن الكبرى .
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ولقد كان )�( يدعو الناس بأخالقه قبل أن يدعوهم بأقواله، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك )�( أن 
غالما يهودًيا كان يخدم النبى )�( مرض فأتاه النبى )�( يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له أسلم، فنظر إلى 
أبيه وهو عند رأسه، فقال أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبى )�( وهو يقول : » احلمد لله الذى أنقذه بى 

من النار« )رواه أحمد فى املسند، والبخارى فى األدب املفرد( . 

إن أخالق رسول الله )�( كانت إحدى عوامل جناحه فى مجال الدعوة إلى الله تعالى فى مكة، حيث 
أضفت عليه حّبًا من خلق الله وتقديًرا ووثوًقا فيما يدعو إليه، ويكفى ما شهد به أعداء الله تعالى من أنه كان 

فيهم الصادق األمني، وكثير منهم آمن بالله تعالى انطالقا من اقتناعه بأخالقه .             

ثانًيا ـ اخلصائص التى ميز الله بها رسوله )�(

لقد منح الله تعالى رسوله )�( خصائص متيزت بها شخصيته الكاملة، من هذه اخلصائص ما رواه أبو 
هريرة عن رسول الله )�( أنه قال : »فضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت 
لى الغنائم، وجعلت لى األرض مسجًدا وطهورًا، وأرسلت إلى اخللق كافة، وختم بى النبيون« )رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي(، فهذه اخلصائص وأمثالها كانت سبًبا فى إقناع الناس به، والتفاف صحابته حوله )�(، مما أدى 

إلى جناحه )�( فى دعوته .  

ثالًثا ـ االستعانة بالله عز وجل :
إن من عوامل جناح النبى )�( فى دعوته استعانته بالله سبحانه وتعالى فى كل أمره، وهذا ما أشار إليه 
تعالى فى الذكر احلكيم حني قال : » ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي« )الفاحتة:5(، وعندما آذاه أهل الطائف جلأ إلى 
الله تعالى داعًيا إياه قائاًل: » اللهم إنى إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهوانى على الناس، يا أرحم 
الراحمني، أنت رب املستضعفني وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمنى أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم 
يكن بك غضب على فال أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه 
أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل بى سخطك، أو يحل على غضبك، لك العتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إال 

بك . )سيرة ابن هشام(
الله من تشريعات،  الله )�( على توجيه أصحابه إلى االستعانة بالصبر ومبا أنزل  وقد حرص رسول 
سبحانه  وجههم  كما  «)البقرة:153(،  ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ    « تعالى  قال 

»ۈ  ۈ    ٴۇ   تعالى:  قال  اخلير،  كل  اخلير  فيها  ألن  رسوله  وأوامر  تعالى  الله  ألوامر  االستجابة  إلى 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  

ۇئ« )األنفال:24(
واالستعانة بالله تعالى دأب األنبياء واملرسلني من قبله )�(، فلقد حكى القرآن الكرمي أن سيدنا موسى عليه السالم كان 

يوجه قومه لالستعانة بالله عز وجل، قال تعالى:  »ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ« )األعراف:128(، كما وجه تعالى بنى إسرائيل أن يستعينوا بالصبر ومبا 
شرع الله تعالى من صلوات، قال تعالى: )ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ()البقرة:45(، وحتدث 
عن نبى الله لوط بأنه كان يأوى إلى ركن شديد، قال تعالى: »  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ«)هود:80(.      
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رابًعا ـ التخطيط اجليد املتقن خلط سير الدعوة :
إن التخطيط اجليد املتقن القائم على الدراسة الواعية، والتشاور مع الصحابة الكرام لهو أحد عوامل 
جناح النبى )�( فى دعوته، فلقد كان )�( ال ميضى فى أمر قبل أن يستخير الله عز وجل أواًل، ثم يستشير 
أصحابه ثانًيا، ثم يتخذ قراره دون تردد، ويتضح ذلك النهج جلًيا للمطالع تاريخ حياته )�(. فعندما أرسل 

الله تعالى رسوله محمًدا )�( إلى الناس كافة، وكلفه بالدعوة إلى اإلسالم فى قوله : » ھ  ھ       ے  
ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   « 

)املدثر:7-1(.
 بدأ النبى )�( بالتخطيط لكيفية دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وعبادته، فكانت الدعوة سرية ألهله 
وعشيرته األقربني حوالى ثالث سنني إلى أن أمره الله تعالى باجلهر بالدعوة، ولعل سبب البدء بالدعوة السرية 
يكمن فى جتنب أذى املشركني، فمن املعلوم أن من طبيعة البشر مقاومة كل جديد، قال تعالى وهو يحكى عن 

رد فعل املشركني على الدين اجلديد : "  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ")الزخرف:23(.

وملا نزل قول الله تعالى على رسوله:»ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ« )احلجر :94(، بدأ رسول الله )�( 
بالتخطيط ملرحلة جديدة فى الدعوة اإلسالمية هى مرحلة اجلهر بالدعوة، وأخذ يعلم أهله وعشيرته والقوم من 
حوله، حيث جمعهم رسول الله )�( بعد أذانه فيهم وكاشفهم بأمر الدين اجلديد، وبأنه: ال إله إال الله، وأنه هو 
رسول الله )�(، ودعاهم إلى نبذ الفاسد من املعتقد، فبدأت بذلك مرحلة جديدة من الصراع بني احلق والباطل 

حتمل فيها رسول الله )�( وأصحابه من األذى الشىء الكثير .

إلى  مكة  من   )�( فى خروجه  تنفيذ خطة جديدة متثلت  فى  بدأ  وعلى أصحابه  عليه  األذى  اشتد  وملا 
الطائف، ثم كلف أصحابه بالهجرة إلى احلبشة .

 : بقوله  الله تعالى فى كتابه  للنبى )�(، والذى حكاه  بليل  وملا وصل أمر املشركني إلى املكر والتدبير 
»ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ")األنفال:30(، 
بدأ التخطيط للمرحلة اجلديدة وهى مرحلة الهجرة إلى املدينة املنورة، حيث لم تكن البيئة املكية صاحلة فى ذلك 

الوقت للدين اجلديد، ومن ثم هاجر النبى )�( من مكة إلى املدينة وفق خطة مدروسة أشاد بها اجلميع.

    وبوصول النبى )�( وصحابته إلى املدينة املنورة بدأ )�( فى التخطيط لبناء مجتمع جديد باملدينة 
األوس  بني  واإلصالح  واألنصار،  املهاجرين  بني  باملؤاخاة  وذلك  الداخلية،  اجلبهة  توحيد  على  يقوم  املنورة 

واخلزرج، وكتابة معاهدة مع اليهود للدفاع عن املدينة ضد أى عدو.

وملا لم ينقطع أذى املشركني عن النبى وصحابته رغم تركهم وطنهم وديارهم وأموالهم.. وبتوالى الباليا 
واحملن من املشركني على رسول الله )�( وصحابته مبا يؤكد الظلم والعدوان املتواصل.. أدى ذلك إلى بداية 
ا من التخطيط. هذه املرحلة هى مرحلة القتال الذى شرعه الله عز وجل بقوله:  مرحلة جديدة، استلزمت نوًعا خاّصً

»   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ »)احلج:39(. 
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وهكذا نرى أن التخطيط اجليد من النبى )�( وتوجيهه صحابته التوجيه السليم، كان سبًبا وعاماًل من 
عوامل جناح النبى )�( فى دعوته .   

خامًسا ـ الثبات على املبدأ:

الثبات على املبدأ من املبادئ السامية التى استند إليها رسول الله )�(، والذى كان سبًبا فى جناحه فى 
أمر الدعوة اإلسالمية فيما بعد، ومن شواهد الثبات على املبدأ: أنه حينما عرض عليه عمه أبو طالب ما قدمه 
املشركون نظير ترك أمر هذه الدعوة، قال قولته الشهيرة: » والله يا عماه لو وضعوا الشمس فى ميينى والقمر 

فى يسارى على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه«  )سيرة ابن هشام(.

سادًسا : األساليب التربوية التى اتبعها: 

إن من أسباب جناحه )�( فى دعوته أن جمع الله تعالى له أسباب الهداية ووسائل الرشاد، فلقد أوتى 
جوامع الكلم، وفصل اخلطاب، وعن أبى هريرة )�( أن رسول الله)�( قال : "بعثت بجوامع الكلم ونصرت 
بالرعب" )رواه البخارى وغيره( ولقد كان يعجب الصديق )�( من فصاحته )�( ويقول له : لقد طفت فى العرب 

وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك ؟ قال : » أدبنى ربى فأحسن تأديبى« .

لقد اتخذ رسول الله )�( منهجه احلكيم فى دعوة الناس وتعليمهم ما رسمه القرآن الكرمي فى قوله :  
"ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ« )النحل:125(، فمن حكمته )�(: أنه كان ينصح أصحابه بني احلني واآلخر حتى ال يكون 
النصح ثقياًل على أنفسهم ، فعن عبد الله بن مسعود قال: "كان النبى )�( يتخولنا* باملوعظة فى األيام كراهة 
السآمة علينا«، ومن حكمته: أنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، وفى األثر »أمرت أن أخاطب الناس على 
قدر عقولهم«)رواه البخارى ومسلم(، ومن حكمته )�(: أنه كان يخاطب الناس بلهجاتهم، فلقد خاطب األشعريني 
الله )�( يقول: »ليس من امبر امصيام فى مسفر«،  بلهجتهم، فعن عاصم األشعرى قال : سمعت رسول 
واملعنى » ليس من البر الصيام فى السفر« )رواه البخاري( ، ومن حكمته )�(: أنه كان يكرر القول ثالًثا حتى 
يفهم عنه الناس، ومن حكمته )�( : أنه كان يسوق تعاليمه فى يسر وسهولة بعيًدا عن العسر واملشقة والعنت، 

قال )�(: »يسروا وال تعسروا« )رواه النسائى وابن ماجة وأحمد( .

كما كان )�( يستخدم أسلوب الغائب إذا أراد أن يصوب خطأ حلاضر، فكان يقول : ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذا« حتى ال يوقع املخطئ فى حرج، كما كان )�( يستخدم أسلوب التدرج فى األوامر والنواهي، حيث 
كان ال يأمر بكل األوامر مجتمعة، وال ينهى عن كل النواهى دفعة واحدة... إن هذه األساليب التربوية وغيرها 

كثير مما امتألت به بطون كتب السنة والسيرة لهى إحدى األسباب احلقيقية فى جناحه )�( فى دعوته. 
    

* يتعهدنا باملوعظة بني وقت وآخر مخافة السآمة
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الوحدةاألولى - اإلميان واحلياة

1 »كان رسول الله )�( يتصف بالكمال اخللقى« وضح ذلك، مدلاًل على ما تذكر بالشواهد من حياته 

.)�(

2 على أى شيء يدل قوله )�( : » والله يا عماه لو وضعوا الشمس فى ميينى والقمر فى يسارى على أن 

أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه«.

3 لقد اعترضت رسول الله )�( بعض الصعوبات فى بداية دعوته، حدد هذه الصعوبات موضًحا إياها، 

ومبيًنا كيف واجهها رسول الله )�( ؟

» لقد استخدم رسول الله )�( منهًجا حكيًما فى دعوة الناس إلى توحيد خالقهم وتعليمهم أمور دينهم«،  4

وضح ذلك مدلاًل على ما تذكر ببعض الشواهد .

5 »التدرج فى األوامر والنواهى من األساليب التربوية احلكيمة التى كان لها أثرها البالغ فى تربية املسلمني 

تربية سويَّة، وفى إقناعهم بأحكام هذا الدين« ، وضح ذلك على ضوء دراستك لهذا املوضوع .

6  »لقد ُميز رسول الله )�( بصفات كانت من العوامل التى أسهمت فى جناحه فى أمر الدعوة إلى الله 

تعالى« اشرح ذلك.

7  ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة اخلطأ فيما يلى : 

 )   ( أ . اعتاد رسول الله )�( على استخدام أسلوب املصارحة إذا أراد أن يصوب خطأ حلاضر. 

 )   ( ب . التخطيط اجليد من عوامل جناح النبى )�( فى دعوته.        

 )   ( ج� . وحد رسول الله )�( خطابه للصغير والكبير حتى يتجنب التمييز بينهم.    

 )   ( د . االستعانة بالله تعالى من املبادئ التى اختص بها رسول )�( دون غيره من األنبياء.  

التدريبات



الوحدة
الثانية

عــالـَــُم الغــيِب

أهداف الوحدة

املهارات التى تعاجلها الوحدة :

إدراك العالقات- االستنباط- التصنيف- المقاومة- حل المشكالت- الحوار

بعقيدة    اإلس����الم   ج���اء 

على  دل  واح��د  بإله  اإليمان  إلى  تدعو 

وحدانية وجوده بآياته فى األنفس واآلفاق، وتدعو 

والمحسوس  المشاهد  غير  الغيب  بعالم  اإليمان  إلى 

والنار  ألنها من خلق اهلل تعالى كالمالئكة  والجن والجنة 

لم  واقعية  بشريعة  كذلك  اإلسالم  وجاء  اآلخر،  واليوم 

تتجاهل واقع اإلنسان فى حياته فى مجال الحالل 

بشئون  غالبا  يتعلق  م��ا  وه��و  وال��ح��رام 

الشريعة  تحرم  فلم   ، امرأة  أو  رجاًل  الفرد 

إليه اإلنسان فى واقع  اإلسالمية ما يحتاج 

حياته ،كما لم تبح شيًئا يضره فى الواقع.

١( اإليمان بالمالئكة

٢( صالة الكسوف والخسوف

3( اإلسراء والمعراج   )سورة اإلسراء(

املقدمة 

درو�س  الوحدة :

أن يحقق  ال���وح���دة  دراس�����ة ه����ذه  ال��ط��ال��ب ب��ع��د  م���ن  ي��ت��وق��ع 
األهداف التالية :

	•يتعرف بعض احلقائق عن املالئكة .

بعض  بها  كلف 	• ال��ت��ى  امل��ه��ام  ي��وض��ح 
املالئكة.

اإلميان  على ضرورة  األدلة  بعض  	•يذكر 
باملالئكة.

حول  ال���واردة  الشبهات  بعض  	•يتعرف 
املالئكة ويرد عليها.

صالة  مشروعية  من  العبرة 	• يستخلص 
الكسوف واخلسوف.

حادثة  من  والعظات  العبر  	•يستخلص 
اإلسراء واملعراج.
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الوحدة الثانية-عالم الغيب

اإلميان باملالئكة1

املالئكة من عالم الغيب:

مما ال شك فيه أن فى عاملنا املشاهد واحملسوس آيات كثيرة 
تدل على قدرة الله املعجزة، لو تأمل اإلنسان هذه اآليات لهداه 

عقله املستنير إلى عظمة الله:) ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ ( )الذاريات: 2٠ - 21(

ولكن إمياننا بعظمة الله وقدرته الباهرة يزداد حني نعلم أنه 
ليس العالم احملسوس وحده هو كل ما خلق الله من كائنات، 
لنا وال نشاهدها هى من  وأن هناك عوالم أخرى غير مرئية 

خلق الله كذلك وهى املالئكة مثاًل.
بالعقل  يدرك  وال  احلواس  يقع حتت  ال  ما  كل  والغيب: 
وال تستطيع أن تشاهده بحواسك ، وإمنا يعلم عن طريق ما 
أخبر الله به وأخبر به رسول الله )�( ويشمل اإلميان بالله، 
ومالئكته، وكتبه، ورسله ، واليوم اآلخر مبا فيه، وباحلياة بعد 
املوت، وبالبعث فهذا كله غيب ويضاف إلى ذلك اإلميان بالرسول 
محمد )�( وبالقرآن الكرمي بالنسبة لكل من جاءوا بعد النبى 
 ، نزوله  يعاصروا  ولم  القرآن  منه  يسمعوا  ولم  يشاهدوه  ولم 

واإلميان بالغيب من صفات املؤمن قواًل وعماًل واعتقاًدا.

أثر اإلميان بالغيب فى عقيدة املسلم:

سلوك  على  تنعكس  وعظيمة  كبيرة  آثار  بالغيب  ولإلميان 
اخلير  ألعمال  قوى  دافع  فهى  احلياة  فى  وسيرته  اإلنسان 
وال  أوام��ره،  وتنفيذ  الله  ألحكام  والطاعة  والقبول  واإلذع��ان 

تتخلف إال بضعف اإلميان.

عقيدة الناس باملالئكة قبل اإلسالم:

األنبياء  جميع  به  ن��ادى  أم��ر  املالئكة  بوجود  اإلمي��ان 
واملرسلني )صلوات الله عليهم أجمعني( ولم يعرف عن أحد من 

أهل اجلاهلية قبل اإلسالم إنكاره للمالئكة.

وكان املشركون يزعمون أنهم بنات الله )تبارك وتقدس( وقد 

عالم من عوالم الغيب، نوع من 
مخلوق���ات الله تعال���ى النورانية 
خلقهم الل���ه مجبولني على طاعته 
وعبادت���ه، قائمني بوظائفهم يقول 

الله عنه���م: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ھ      ہ     ہ   ہ   ۀہ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ  
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  

ڭ( ) األنبياء :١٩-20(

من املالئكة ?

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ƒ ĄƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ
	•يعرف بعض احلقائق عن املالئكة.

بعض  بها  كلف 	• ال��ت��ى  امل��ه��ام  ي��وض��ح 
املالئكة.

اإلميان  ضرورة  على  األدلة  بعض  	•يذكر 
باملالئكة.

حول  ال���واردة  الشبهات  بعض  	•يتعرف 
املالئكة ويرد عليها.
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معناهاالكلمة
ال يؤمن بالله الواحد .يكفر
التى أنزلت على األنبياء كالتوراة واإلجنيل.كتبه

يوم القيامة.اليوم اآلخر 

معانى المفردات

رد القرآن الكرمي عليهم هذا الزعم وبني عدم علمهم بذلك )ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ( )الزخرف: ١٩(

اإلميان باملالئكة:

اإلميان باملالئكة هو الركن الثانى من أركان اإلميان، ومعنى ذلك وجوب التصديق اجلازم بأن لله مالئكة 
موجودين مخلوقني من نور ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

أدلة وجود املالئكة ووجوب اإلميان بهم:

وجود املالئكة ووجوب اإلميان بهم ثابت بالقرآن الكرمي والسنة الصحيحة يقول الله تعالى: )ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  
ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( )البقرة :2٨٥(. فجعل الله تبارك وتعالى هذا اإلميان 

من عقيدة املؤمن.

وقول الرسول )�( جواًبا جلبريل حينما سأله عن اإلميان: )أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره( )رواه مسلم(.

ذلك  بعد  باملالئكة  واإلميان  الكرمية  اآلية  فى  ذكر  ما  بجملة  اإلميان  هو  اإلميان  جعل   )�( فالرسول 
فوجودهم ثابت بالكتاب والسنة وهو دليل قطعى وإنكارهم كفر بإجماع املسلمني، ألن عدم اإلميان بهم مخالفة 

لصريح القرآن والسنة ، يقول الله تعالى: )ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  
ڳ( ) النساء :١٣٦( ، والكفر بشيء من هذه األمور املذكورة كالكفر بجميعها ألن اإلميان ال يتم إال بها 

جميًعا.

احلكمة من اإلخبار بوجود املالئكة ووجوب اإلميان بهم:

اقتضت حكمة الله فى البشر أن يرسل لهم رساًل بشرًا منهم واقتضت حكمته أن يرسل لهؤالء الرسل 
رسال ًمن املالئكة يقومون بدور الوساطة والسفارة بينهم وبني الله يبلغونهم رساالت ربهم، ليقوم الرسل من 

البشر بدورهم فيبلغوا الناس ما أوحى إليهم، قال الله تعالى: )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    
ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ ( ) النحل :2( ، أى ينزل سبحانه مالئكته بكالمه ووحيه على 

من يختارهم من خلقه.
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6 5

3

4

2 1

أنواع املالئكة وما يقومون به من أعمال:
املالئكه عباد مكرمون، وسفرة مؤمتنون خلقهم الله لعبادته وال يوصفون بالذكورة واألنوثة، فليسوا بنات الله 
وال أوالده  وال شركاء معه وال أنداًدا، ال يعلم عددهم إال الله تعالى، يحملون رساالت ربهم، ويؤدون أعمالهم فى 

العالم، وهم أصناف لكل صنف منهم عمل، ومنهم:

موكلون بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام 
الكاتب���ون وه���م داخلون فى مس���مى احلفظة، قال 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ   تعال���ى:) ڇ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ) االنفط���ار: ١0-١2( واآليات  

ا. واألحاديث فى ذكر الكرام الكاتبني كثيرة جّدً

مالئكة النار واس����مهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر 
من املالئكة، قال تعالى: ) ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑ       ڑ  ک     ک( )املدثر 2٧-٣١( ورئيس مالئكة 

النار وخازنها مال����ك )�(، قال تعالى:)ٹ  ٹ  
ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ( )الزخرف:٧٧( 

 صاح���ب الوحى أو امل���وكل بالوحى من الله 
تعالى إلى األنبياء والرسل وهو الروح األمني 
جبري���ل )�( وهو من أكاب���ر املالئكة، قال 

تعالى: )ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
وقد  )الشعراء:١٩٣-١٩4(  ڻ  ڻ  ڻ( 
وصف الله رس���وله جبري���ل )�( بصفات 

ه���ى غاية ف���ى الثن���اء إذ يق���ول: )ڳ    ڱ  
ۀ(  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

)التكوير:١٩- 2١(

املوكل بالنفخ بالصور وهو إسرافيل )�( وهو من 
أكب���ار املالئكة وهو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى 
ثالث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة 
البعث، ذكر هذا ابن جرير الطبرى وقال املفسرون 

عند تفس���ير قوله تعالى:)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  
ىئ  یی  ی  ی  جئ( )األنعام: 
٧٣(، والص���ور فى اللغة البوق، والصور املش���ار 
إليه فى اآلية  مخل���وق أعده الله، ويكون به النفخ 
إلهالك األحياء فى الس���ماوات واألرض عند قيام 

الساعة.

املوكل����ون بحف����ظ العبد  فى جمي����ع أحواله وهم 
املعقب����ات كما أخب����ر الله تعالى ع����ن ذلك )  ڻ  
ہ      ہ   ہ       ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ( )الرع����د:١١(، أى لإلنس����ان مالئكة يتناوبون 
حفظه من بني يديه ومن خلفه أمرهم الله بذلك وقد 
فصل احلديث مدة نوبته����م فقال �:) يتعاقبون 
فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون فى 
صالة الفجر وصالة العصر، ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيس����ألهم ربهم وهو أعل����م بهم كيف تركتم 
عبادى فيقولون تركناه����م وهم يصلون وأتيناهم 

وهم يصلون( رواه اخلمسة و النسائي.

املوت  ملك  وهو  األرواح  بقبض  املوكل  ومنهم 
وأعوانه )ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب  حب  خب( )السجدة: ١١(
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فهاهى حقيقة علمية نسلم بها جميًعا وهى غيب فى غيب - وغيرها كثير- لم جند منها شيًئا ومع ذلك نؤمن 
بوجودها اكتفاء بآثارها، ونقيم عليها علوًما متخصصة، ونبنى لها املعامل واملختبرات واألجهزة وهى غيب فى 

غيب بالنسبة حلواسنا، أفى ذلك شك؟

فأولى بنا أن نؤمن بعالم الغيب من املالئكة الذى أخبرنا به الله عن طريق رسوله )�(، فالله )  �( هو 
الذى نرى آثاره فى كل حلظة وفى كل حملة عني وكل خفقة قلب وكل حلظة نتأملها فى الوجود. 

شبهات حول املالئكة والرد عليها:

وجودهم  ثبت  الغيب  عالم  من  املالئكة 
والسنة  الكتاب  من  بهم  اإلمي��ان  ووج��وب 
املؤمنني  الله  امتدح  وقد  إنكارهم  يجوز  فال 

ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   بالغيب،)ڀ  
ٿ  ٿ( )البقرة:٣( ومع ذلك فقد أثار 
بعض  بالغيب  يعترفون  ال  الذين  املاديون 
الشبهات فقالوا إن النظرة العلمية التجريبية 
ال تعترف بالغيب كاإلميان بالله واملالئكة إلخ، 
إذ ليس من العلم اإلميان بالغيب، إن مجال 
العلم هو احملسوس، ولسان حاله يقول: أرنا 

الله نعترف به.

إن  إذ  ال��واق��ع  يكذبها  الشبهة  ه��ذه 
غيبًيا،  أصبح  اآلن  التجريبى  العلم  نصف 
يعرف  ال  أحًدا  ولكن  باجلاذبية،  نؤمن  فنحن 
حقيقتها وال يشاهدها بالعني حتى إن نيوتن 
نفسه مكتشف اجلاذبية يقول فى خطاب إلى 

صديقه )بنتلي(: 

ال  مادة  جتد  أن  مفهوم  غير  ألمر  "إنه 
حياة فيها وال إحساس تؤثر فى مادة أخرى 
وجتذبها، مع أنه ال توجد بينهما أية عالقة "  

الرد عليهم الشبهة
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1 هل هناك عوالم أخرى غير مرئية خلقها الله تعالى ؟ اذكر ثالثة منها.

2  كيف تستدل على قدرة الله املعجزة فى العالم الذى تشاهده ؟

3  اذكر آية تدل على قدرة الله املعجزة فى العالم الذى تشاهده.

4  ما الغيب؟ ومب تعرفه وملاذا تؤمن به ؟

5 هل اإلميان بالرسول )�( وبالقرآن غيب ؟ وملاذا؟

6  ما أثر اإلميان بالغيب فى عقيدة املسلم ؟

7 أكمل ما يلى :

اإلميان بالغيب من صفات املؤمن قوال و.............. و..............

8  من املالئكة ؟ وما الذى جبلوا عليه؟

9  اذكر آية تدل على أن املالئكة فطروا على طاعة الله وعبادته.

10  ما اعتقاد املشركني فى املالئكة، وماحكم هذا االعتقاد؟

11  اإلميان باملالئكة هو الركن الثانى من أركان اإلميان، ماذا يعنى ذلك؟

12  استدل من القرآن والسنة على أن اإلميان باملالئكة هو الركن الثانى من أركان اإلميان.

13  ما حكم من أنكروا وجود املالئكة ؟وما الدليل الذى تستدل به على ذلك؟

14  ما احلكمة من اإلخبار بوجود املالئكة ووجوب اإلميان بهم؟

15   من املوكل بالوحى من املالئكة؟ وما الدليل على ذلك؟

16  ما الصُّور؟ ومن املوكل به من املالئكة؟ وماذا يعنى النفخ؟

17  هل توصف املالئكة بالذكورة أو األنوثة؟

18  من املوكل بقبض األرواح؟ ومب سماه القرآن؟

19  من احلفظة؟وما معنى حفظهم لإلنسان؟

20  ما عالقة املالئكة بالبشر؟

21 ما شبهة من ينكر الغيب؟ وكيف ترد عليهم؟

التدريبات



التربية الدينية اإلسالمية- الصف الثانى الثانوى 31الفصل الدراسى األول

الوحدة الثانية-عالم الغيب

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

احلكمة من مشروعية صالة الكسوف 
واخلسوف:

هو االلتجاء إلى الله عند كل آية تقع فى الكون بالصالة أو 
الدعاء أو الذكر أو تالوة القرآن ليدركنا الله بواسع رحمته، فهو 
ويعتبروا  يتعظوا  بالعباد كى  نزل  ما  يكشف  وتعالى  سبحانه 
وليعلم من يعبدهما أنهما مخلوقان حتت قهر الله تعالى ورحمته، 
الصالة،  إلى  به(فزع  أمر)اشتد  حزبه  إذا   )�( النبى  وكان 
ألى آية تقع فى الكون من اآليات املخوفة كالكسوف والزالزل 
والظلمة والبراكني وموت املقربني لينزل الله السكينة والطمأنينة 

ويذهب الفزع واخلوف والهلع عن الناس أجمعني.

معنى الكسوف واخلسوف:
اخلسوف و الكسوف شيء واحد، ولكن اشتهر أن الكسوف 
الشمس  احتجاب  هو  والكسوف:  للقمر،  واخلسوف  للشمس 
وذهاب ضوئها، وهذا تغير إلى سواد، واخلسوف: معناه ذهاب 

ضوء القمر أو نقصه،أى يذهب ضوؤه كله أو بعضه.

صالة الكسوف واخلسوف2

دقيق  لنظام  طبًقا  الكون  هذا  فى  والقمر  الشمس  تسبح 
منذ خلقهما الله تعالى ولم نتعرف دقائق هذا النظام الدقيق إال 
حديثا، حيث تبني أن حركة الشمس الظاهرية حول األرض وحركة 
القمر حول األرض تتم فى مدارات فلكية طبقا لقوانني اجلاذبية 

وهى حسابات فى غاية الدقة، يقول الله تعالى:) ڍ  ڍ   
والشمس  دقيق.  بتدبير  أى جتريان   ،  )٥: )الرحمن  ڌ( 
والقمر آيتان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته فى جعل 
سيرهما بحسبان فكسوفهما أو خسوفهما خروج عن املألوف 
منهما مما يكون له تأثير فى النفوس، ولذلك أمر النبى )�( 

فى حالة خسوفهما بالصالة والدعاء والذكر.
 إن املؤمن يحصل له فى هذه احلال من اخلشوع واملراقبة لله 

واخلوف من مقامه ما اليحصل مثله فى غيرها.

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ƒ ĄƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ
	•يتعرف معنى اخلسوف والكسوف. 

الكسوف  م��ن ص���الة  ال��ع��ب��رة  ي��ت��ع��رف	• 
واخلسوف .

يتعرف صالة الكسوف واخلسوف	• ووقته.

هذه	•  مثل  فى  فعله  يستحب  ما  يتعرف 
اآليات وغيره.

اخلسوف  فى  الله  ق��درة  دالئ��ل  	•يستنتج 
والكسوف

قال النبى)�( " إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله ال ينكسفان ملوت 
أحد وال حلياته فإذا رأيتموهما فادعوا 

الله حتى تنجلي" 
)رواه البخارى ومسلم(
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حكم صالة الكسوف واخلسوف ووقتها: 
صالة الكسوف سنة مؤكدة فى حق الرجال والنساء ألن النبى)�( فعلها وأمر بها، عن املغيرة بن شعبة)�( 
قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس: انكسفت ملوت إبراهيم، فقال 
آيتان  والقمر  الشمس  )إن  النبى)�( 
من آيات الله ال ينكسفان ملوت أحد وال 
الله حتى  حلياته فإذا رأيتموهما فادعو 

تنجلى( )رواه البخارى ومسلم(
فى  الكسوف  ظهور  من  الصالة  ووقت 
أحدهما الشمس أو القمر إلى التجلي، 
وإن وقع الكسوف فى آخر النهار حيث 
استبدل  شديدة  كراهة  النافلة  تكره 
بالصالة ذكر الله واالستغفار والتضرع 

والدعاء والصدقة.
ما يستحب فعله فى الكسوف واخلسوف:

يستحب اإلكثار من الذكر والتكبير واالستغفار والدعاء والصدقة والبر والصالة ، لقوله )�(: )الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله ال ينخسفان ملوت أحدهما وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبروا وتصدقوا وصلوا( 
)رواه البخارى(، وعن أبى بكر )�( قال: ) كنا عند النبى )�( فانكسفت الشمس فقام النبى )�( يجر 

رداءه حتى دخل املسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتني حتى اجنلت الشمس( )رواه البخارى والنسائى(
كيفية صالة الكسوف واخلسوف:

أن يجتمع الناس فى املسجد بال أذان وال إقامة وال بأس أن ينادى لها بلفظ )الصالة جامعة(، فيصلى 
بهم اإلمام ركعتني فى كل ركعة ركوعان وقيامان مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود ، و إذا انتهى 

الكسوف أثناء الصالة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة )السنة( العادية أى ركعتني فقط.
وليس فى صالة الكسوف خطبة مسنونة وإمنا لإلمام أن يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو حسن لقول 

عائشة )رضى الله عنها( : 

معناهاالكلمة

ابن النبى )�( من مارية القبطيةإبراهيم

الدالتان على وحدانيته وقدرتهمن آيات الله

أى الشمس أو القمرفإذا رأيتموهما

تنجلي
يذهب عنهما السواد أو النقص بالصالة 

والصدقة والذكر وااللتجاء إلى الله

معانى المفردات

)خسفت الشمس فى حياة الرسول )�( فخرج رسول الله )�( إلى املسجد فقام فكبر وصف 
الناس وراءه فاقترأ رسول الله )�( قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوًعا طوياًل  هو أدنى من القراءة 
األولى )أى أقل( ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة األولى ثم كبر فركع ركوًعا هو أدنى 
من الركوع األول، ثم قال سمع الله ملن حمده ربنا ولك احلمد، ثم سجد ثم فعل فى الركعة الثانية مثل 
ذلك حتى استكمل أربع ركعات)ركوعات( وأربع سجدات، واجنلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام 
فخطب الناس فأثنى على الله مبا هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل 

ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصالة( )رواه مسلم(.
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اجلهر باخلسوف واإلسرار بالكسوف:

)جهر  قالت:  عنها(  الله  )رضى  عائشة  عن 
)رواه  بقراءته(  اخلسوف  صالة  فى   )�( النبى 
البخارى(، وعن سمرة )�( قال : )صلى بنا النبى 
)�( فى كسوف ال نسمع له صوًتا( )رواه أصحاب 

السنن(

اخلسوف  بصالة  اجلهر  األول   احلديث  ففى 
الثانى  والليل محل اجلهر وفى احلديث  ليلية  ألنها 
والنهار  نهارية  ألنها  الكسوف  بصالة  اإلس��رار 
محل اإلسرار، فاجلهر فى اخلسوف واإلسرار فى 

الكسوف مندوب واألمر فيه سعة فإذا جهر فى صالة 
الكسوف فال بأس واملهم أن يفزع املسلمون للصالة والدعاء رجاال ونساء ليكشف الله ما بهم.

1  ما معنى كسوف الشمس وخسوف القمر؟

2 الشمس والقمر جتريان بتدبير دقيق. اذكر اآلية التى تدل على ذلك.

3 ملاذا شرع الله تعالى الطهارة ؟ وما مظاهر التيسير فيها ؟

4  ما احلكمة من مشروعية صالة الكسوف واخلسوف؟

5 ما حكم صالة الكسوف واخلسوف، وما وقتها؟

6  ماذا تفعل لو نزلت بك شدة أو شىء تكرهه؟

7 ملاذا يلجأ اإلنسان إلى الله فى وقت الفزع واخلوف والقلق؟

8   ما كيفية صالة الكسوف واخلسوف؟ 

9 ابحث فى اإلنترنت عن آراء بعض علماء الفلك فى اخلسوف والكسوف.

10 ما كيفية صالة الكسوف واخلسوف؟

التدريبات
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اإلسراء واملعراج3

مقدمة :
الناس  إلى  ربه  رسالة  يبلِّغ  وهو   )�( النبى  تعرض 
أن  وبعد  قريش،  لقيها من  والعنت  األذى  كثيرة من  أللوان 
متادى فى إيذائه ومن تبعه توجه الرسول )�( إلى الطائف 
بعد أن أعرضت عنه مكة يلتمس النصرة من أهلها، ويرجو 
أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله )   �(، فردوا عليه 
باحلجارة حتى  فرموه  عليه  منكرًا وسلطوا سفهاءهم  ا  رّدً
أدموا عقبيه )�( فلجأ إلى ربه وفاض قلبه ولسانه بالدعاء 
وشكا فيه إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته، وكان من جملة 
دعائه قوله:)إن لم يكن بك غضب على فال أبالى( )سيرة ابن 

هشام(.

فجاءت ضيافة اإلسراء واملعراج من بعد ذلك تكرمًيا من 
الله تعالى له، وجتديًدا وتثبيًتا لعزميته ودلياًل عملّيًا على سمو 

منزلة النبى وعلو مكانته عند الله.

معجزة اإلسراء واملعراج:
اإلسراء واملعراج من معجزات الرسول )�(، واإلسراء : 
هو: السير لياًل من املسجد احلرام مبكة إلى املسجد األقصى 
الكرمي عن حادثة اإلسراء فى  القرآن  بالقدس، ولقد حتدث 

)ٱ  ٻ  ٻ   تعالى:  قوله  فى  وذلك   ، اإلسراء  سورة 
ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ  

ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ(
)اإلسراء : ١(

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ǇƊ ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ŵƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ

أن اإلسراء واملعراج معجزة ربانية   يعرف 	•
حدثت تأييًدا وتكرمًيا للنبى )�(.

	•ي��ت��ع��رف ال��ه��دف م��ن م��ع��ج��زة اإلس���راء 
واملعراج.

إطالع الرسول	• على آيات الله الكبرى فى 
األرض والسماء، والتسرية عنه وتأييده.

	•يدرك أن اإلسراء واملعراج دليل عملى على 
البشر  بني  مكانته  وعلو  النبى  منزلة  سمو 

عامة واألنبياء خاصة.
حادثة  م��ن  والعظات  العبر  يستخلص 	•

اإلسراء واملعراج .
الوحدة اإلميانية والترابط التاريخى  يتعرف 	•

بني األماكن الثالثة مكة وسيناء والقدس.

معناهاالكلمة
جلَّ وتنزه ٱ

 نقل عبده محمًدا لياًل من املسجد احلرام مبكة إلى املسجد األقصى بفلسطنيٻ  ٻ  ٻ 

ُنطلعه على عجائب قدرتنا ومخلوقاتناٺ     ٺ  ٺ

معانى المفردات
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واملعراج: هو الصعود به)�( السماوات العال إلى سدرة املنتهى إلى أعلى مكان ومكانة، حيث ناجى 
ربه عز وجل وتلقى منه سبحانه فريضة الصالة التى فرضها الله عز وجل على رسوله وعلى أمته ليلة اإلسراء 
واملعراج، وكانت خمسني فى اليوم والليلة فما زال رسول الله يسأل ربه التخفيف حتى جعلها خمسًا فى العمل 
كل يوم وليلة وخمسني فى األجر و الثواب ومت اإلسراء واملعراج فى ليلة واحدة وحتدث القرآن الكرمي عن عروجه 

فى سورة النجم فى قوله تعالى: )ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ٿ   ٿ  ٿ( ) النجم: ١-4 (         

معناهاالكلمة

وحق النجم إذا سقط وغرب. ٱ  ٻ      ٻ

ما عدل الرسول عن اتباع طريق احلق والهدى وما اعتقد باطاًل قط.ٻ  پ  پ

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ
 وما كان رأيه مجانًبا للصواب وال ينطق بنطق عن  هوى نفسه ورأيه وإمنا 

من الله.

معانى المفردات

والذى عليه جمهور املسلمني أن اإلسراء واملعراج وقعا يقظة باجلسد والروح مًعا، ولذلك فهى من معجزاته 
)�( الباهرة التى أكرمه الله بها ، وقد اختلف فى ضبط تاريخ هذه املعجزة فقيل فى السنة العاشرة من بعثته 
)�( وقيل غير ذلك واملؤكد أن ذلك كان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا، فلما مات أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله من األذى ما لم تكن تطمع فيه فى حياة أبى طالب ثم ماتت السيدة خديجة؛ الزوج والنصير، وقد 
أطلق النبى )�( على هذا العام عام احلزن، وفى هذه الظروف العصيبة الحظته عناية ربه، فكان حدث اإلسراء 

واملعراج مواساة له وربًطا على قلبه وقلوب املؤمنني .

اإلسراء واملعراج حادث اهتزت له مكة: 

حتدث الرسول )�( إلى أهله وإلى الناس بأنه قد أسرى به الليلة من املسجد احلرام إلى املسجد األقصى 
وأنه التقى فى األقصى بجميع من كانوا قبله من األنبياء واملرسلني، وأنه صلى بهم إماًما فى بيت املقدس وأنه 
عرج به إلى السماء حيث فرضت الصالة فى املأل األعلى على املسلمني، وأحدث اخلبر فى مكة كلها ما يشبه 

الزلزال الذى أهاج عليه كفارها فسبوه وكذبوه.       

 وجاء أبو بكر الصديق )�( فتحدث إلى الرسول )�( وسأله أصحيح أنك حتدثت إلى الناس باإلسراء 
واملعراج؟ فلما أجاب باإليجاب احتضنه أبو بكر وشد على كتفه مصدقا ملا قال، فلما سأله املشركون كيف 
تصدقه وذهابنا إلى بيت املقدس والعودة منه تستغرق الشهور؛ فقال أبو بكر إنه يحدثنى عن خبر السماء 
فأصدقه فكيف ال أصدقه فى أمر يسير كهذا الذى حتدث به مع أنه )�( وصف لهم بيت املقدس بدقة وكانوا 
مبهورين بدقة وصف الرسول لبيت املقدس، وكان خبر املعراج إلى السماوات العال األكثر إدهاشا واألعظم 
صدمة ألهل الكفر مبكة وحتدث عنه الرسول )�( وما رآه فى معراجه بعد ما أخبر بأنه )�( مر بجميع سابقيه 

من رسل الله عليهم السالم. 
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الدروس والعبر املستفادة من حادثة اإلسراء واملعراج:

هناك أسرار كثيرة فى معجزة اإلسراء واملعراج منها:

١ ( حادثة اإلسراء واملعراج تشكل لنا معالم بارزة على الطريق نتذكر بها املاضى ونرتب فى ضوئها ما 
يكون عليه املستقبل، ففيها ربط قضية املسجد األقصى وما حوله )فلسطني( بقضية العالم اإلسالمى 
إذ أصبحت مكة بعد بعثة الرسول مركز جتمع العالم اإلسالمى ووحدة أهدافه وأن الدفاع عن املسجد 
األقصى هو دفاع عن اإلسالم نفسه يجب أن يقوم به كل مسلم فى شتى أنحاء األرض والتفريط فى 

الدافع عنها وحتريرها تفريط فى جنب اإلسالم.

2 ( إن فى االقتران الزمنى بني إسرائه )�( إلى بيت املقدس والعروج به إلى السماوات السبع لداللة باهرة 
على ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى، كما أن فيه داللة واضحة على العالقة الوثيقة بني 
ما بعث به عيسى بن مرمي ومحمد بن عبد الله عليهما السالم، وعلى ما بني األنبياء من رابطة الدين 

الواحد الذى ابتعثهم الله عز وجل به.

ويؤكد ذلك األخبار  املسلمني-  اتفق جمهور  ذلك  مًعا- وعلى  بالروح واجلسد  واملعراج  ( كان اإلسراء   ٣
واآلثار الواردة فى ذلك والتى ال تقبل التأويل إلى غير ذلك، كما يدل على ذلك ما حصل ملشركى قريش 
من استعظام لذلك اخلبر، وتعجبهم وسرعة تكذيبهم للخبر، إذ لو كانت رؤيا فى املنام ملا تعجب من ذلك 
كفار قريش، فإن اإلنسان يرى فى منامه أمورًا ال حدود لها ، ثم إنه لو كان األمر كذلك ملا سألوه عن 

صفات املسجد األقصى بقصد التعجيز.

4 ( إن هذه املعجزة تظهر لنا مدى القدرة اإللهية فقد متت فى وقت لم يكن فيه طائرات وال صواريخ وال 
أقمار صناعية ، أما فى عصرنا احلاضر ومع تطور العلم، فقد أمكن ارتياد الفضاء ألشخاص عاديني، 

وفى ذلك العصر من احلقائق العلمية ما يعتبر أمرًا غير مألوف.

له ملكوت  الكبرى، وجتلى  اآليات   )�( الرسول  فيه  يكن اإلسراء مجرد حدث فردى بسيط رأى  لم   )  ٥
السماوات واألرض مشاهدة وإمياًنا، بل زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان 
عميقة دقيقة كثيرة وإرشادات حكيمة بعيدة املدى فقد ضمت قصة اإلسراء واملعراج وأعلنت السورتان 
الكرميتان اللتان نزلتا فى شأنهما وتسمى سورة اإلسراء وسورة النجم أن محمدا )�( هو نبى القبلتني 
ووارث األنبياء قبله و إمام األجيال بعده، فقد التقت فى شخصه وفى إسرائه مكة بالقدس والبيت احلرام 
باملسجد األقصى وصلى األنبياء خلفه، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وإنسانية تعاليمه وصالحيتها 

لكل زمان ومكان.
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سورة اإلسراء: مكية

: بني يدي السورة: أولاً

سورة اإلسراء مكية- أي أنها عنيت بتنقية العقيدة من كل ما يشوبها من 
شرك وانحراف عن الطريق املستقيم- إال اآليات 2٦، ٣2، ٣٣، ٥٧ واآليات 
التاسعة  السيوطي  ذكر  كما  النزول  في  وترتيبها  فمدنية،   ٨0  –  ٧٣ من 

واألربعون وقد نزلت بعد سورة القصص، وآياتها مائة وإحدى عشرة آية.

وقد استهلت السورة بذكر املعجزة الكبرى للرسول )�( وهي اإلسراء 
واملعراج، اإلسراء بعبده محمد من املسجد احلرام مبكة إلى املسجد األقصى 
بفلسطني، ثم العروج به )�( من املسجد األقصى إلى السموات العال، حيث 
سدرة املنتهى. ثم انتقلت اآليات إلى احلديث عن الكتاب الذي آتاه الله موسى 
عليه السالم هداية لقومه. وعن قضاء الله في بني إسرائيل، ثم بنّي سبحانه 
أن القرآن أنزله الله على نبيه ليهدي به الناس إلى الطريق املستقيم واألقوم، 
ويبشر املؤمنني باألجر الكبير، ثم انتقلت اآليات إلى قضية احلساب، فكل 

إنسان مسئول عن عمله.

الترف  عاقبة  أن  وهي  في خلقه  الله  السورة سنة من سنن  تسوق  ثم 
والفسوق الدمار والهالك، وأن من يريد الدنيا فمصيره إلى جهنم ومن يطلب 
اآلخرة فمستقره في اجلنة، ثم أشار سبحانه إلى أن اإلنسان املؤمن يسعى 
كما اشتملت اآليات التي بني أيدينا على  إلى اآلخرة ويظفر برضا الله – 
الوالدين  بر  مثل:  باخلير،  اإلنسان  على  مضمونها  في  تعود  ونواٍه  أوامر 
واإلحسان إليهما، واإلنفاق على ذوي القربى، وعدم قتل األوالد خشية الفقر، 

وعدم االقتراب من دواعي الزنا والقتل بوصفهما كبيرتني من الكبائر.

التالوة واحلفظ )22-1(
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زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     

ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

ۉ  ې  ې  ې  ې   ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ   گ    گ   ک  
ھ   ہ    ہ   ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں    ڱ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے             ے       ھ   ھ   ھ  
ى         ى   ېې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ  
ېئ       ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ      ائ   ائ  

قال الله تعالى:
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حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  
خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ        ڇ   ڍ  
ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  
ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  
ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
مئ          حئ   جئ   یی  ی   ی     ىئ   ىئ     ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ىئ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ            ڄ      ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ  
ژ   ڈ   ڈ      ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  
ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  
ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   

)الإ�سراء،:1 - 33 ( ھ     ھ  ھ 	
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معناهاالكلمة

أنزه الله تنزيًها وتعجًبا من قدرته.ٱ

لنطلعه.ٺ

املراد عجائب قدرتنا ومخلوقاتنا.ٺٿ  

أوحينا وأعلمنا.ڇ

أى تستكبرن.ژ

ترددوا بني دوركم يعيثون فيها ويقتلون.ڳ  ڱ  ڱڱ   

أى نصرناكم. ڻ  ڻ  ۀ

عدد.     ھ

وقت املرة األخرى من مرتى إفسادكم فى األرض.ۆ  ۆ

ليدمرو ويخرِّبوا.ۉ

فرشًا ومهاًدا، وقيل مستقرًّا ومحصًرا أو سجًنا ال محيد لهم عنه.ڀ

متسرًعا.ڍ

ألزمناه نتائج عمله.ڻ  ڻ  

يدخلها مبغوًضا مطروًدا من رحمة الله. ٺ ٺ  ٿ

ال تقل لهما قواًل فيه تضجر أو ضيق.  ہ  ہ  ہ   ھ

ال تكن بخياًل مقتًرا على نفسك وعلى غيرك.ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

ال تسرف كل اإلسراف بل كن معتداًل متوسًطا.ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  

فتقعد مذموًمامن الناس نادًما مغموًما لضياع أموالك.ٹ  ٹ  ڤ  

معانى المفردات

ا- التفسير: اآليات من 23 – 33 ثانياً
قال الله تعالى: � ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ� 
يأمر الله تعالى بعبادته وحده ال شريك له، والقضاء هنا مبعنى األمر أي “وصى”. ولهذا قرن الله عبادته 
ببر الوالدين، فقال: “ڱ  ں” كما حذر سبحانه وتعالى األبناء من أن ُيسمعوا الوالدين قواًل سيًئا 
حتى ولو على سبيل التأفف، وهو أدنى مراتب القول السيء، كما ال يجوز نهر الوالدين وإذا كان الله تعالى قد 
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نهىاألبناء عن القول القبيح والفعل القبيح فإنه أمرهم بالقول احلسن والفعل احلسن فقال : “ھ  ے  ے   
ۓ” أي ليًنا طيًبا في أدب وتوقير، بأن يقول لهما: يا أبي – يا أبتاه، يا أمي – يا أماه وال يدعوهما 

بأسمائهما فإنه من اجلفاء.
“ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ”أمر من الله عز وجل لألبناء أن 
يتواضعوا لألبناء بأن تخفض – أيها االبن – لهما جناحك الذليل من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما لكبرهما 
وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما باألمس، ثم ادع الله لهما بالرحمة الباقية، واجعل ذلك 
جزاء لرحمتهما عليك في صغرك، وتربيتهما لك. فعن النبي � قال: “رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في 
سخطهما” وقال في حديث رواه أنس أن الرسول “صعد املنبر فقال: آمني آمني آمني ، قيل يا رسول الله: عالم 

أمنت؟ قال: ... رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخاله اجلنة”
وعنه � أنه قال: “إياكم وعقوق الوالدين فإن اجلنة يوجد ريحها من مسيرة الف عام وال يجد ريحها 
عاٌق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جارٌ إزاره خيالء إن الكبرياء لله رب العاملني” ما أحوج أبناءنا إلى تطبيق 
معاني هذه االيات في حياتهم! “ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ” 
أي أن الله سبحانه أعلم مبا في ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين وإكرامهما وخدمتهما، قاصدين الصالح 
والبر عما فرط منكم حال الغضب، أو فيما ال يخلو البشر منه شيء يسير يؤذي الوالدين، والله يغفر للتوابني 

ذنوبهم.
“وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ېئ ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  
جئ  حئ  مئ” األمر هنا يؤكد العطف والرحمة من الله تعالى على عبده، ثم من عباده األغنياء على 
عباده الفقراء. بأن يعطي ذوي القربى حقهم من الزكاة املفروضة والصدقات املسنونة، كما نهانا سبحانه عن 
إنفاق املال فيما ال ينبغي، ومراد الله من ذلك أن ينفق ويحسن إلى القرابة وصلة األرحام إن كانوا محارم فقراء، 
على أال يخالط هذا اإلنفاق تبذير يجعل هذا املبذر مثل الشيطان، فالله قد أمر باإلنفاق ونهى عن اإلسراف كما 
في قوله في حق عباد الرحمن: “والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا” ففي ذلك تنفير من اإلسراف والتبذير، 

ألن ذلك من عمل الشياطني الذي أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، وأقبل على معصيته.
أمرناك  ومن  أقاربك  سألك  إذا  ڀ”أي  ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   “ٱ  
بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لقصر النفقة “  پ  ڀ   ڀ   ڀ” أي ادع لهم دعاء فيه يسر 

ولني، كقول: رزقنا الله وإياكم من فضله.
الشح  عن  نهى  اآلية  ”في  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    “
والبخل وأمر باالقتصاد في العيش، كما أنها تنهانا عن اإلسراف حني تعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك 
“فتقعد ملوًما محسوًرا” ما أشد حاجتنا إلى متثل اآلية والعمل مبا جاء فيها من قيم تسهم في تقدم الوطن 
“ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ” الله جل في عاله هو الرزاق ذو القوة املتني، 
يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وفي ذلك حكمة ال يعلمها إال هو، وكما جاء في احلديث: “إن من عبادي ملن 
ال يصلحه إال الفقر، ولو أغنيته لفسدت عليه دينه، وإن من عبادي ملن ال يصلحه إال الغنى ولو أفقرته ألفسدت 
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عليه دينه” فقد يكون الغنى استدراًجا والفقر عقوبة، وعلى العباد أن يقتصدوا تطبيق لسنته � في التوسط 
فى كل شيء في البسط والقبض.

“چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ” نهى الله تعالى عن قتل 
األوالد مخافة الفقر، فالقتل ذنب كبير، وذلك قتل للنفس التي حرم الله قتلها إال باحلق، فرمبا كان رزق اآلباء 
من أجل األبناء. فالله قد ضمن األرزاق لعباده جميًعا. وقد كان العرب قبل اإلسالم يئدون بناتهم خشية الفاقة، 

فنهاهم الله عن ذلك ألنه إثم عظيم.
“ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ” نهى املولى عز وجل عن االقتراب مما يوقع في الزنا 
مثل: اللمس، والقبلة والنطرة، وغير ذلك، ولو أراد النهي عن نفس الزنا لقال: وال تزنوا. وقد عبر القرآن الكرمي 

في موضع آخر عن ضرورة البعد عن دواعي الزنا في قوله: “   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   
)النور: ٣١،٣0( فتحقيق العفاف والطهر متوقف على الشاب والفتاة  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں...” 
فكما أمر الشاب أن يصرف عينه عن كل ما ال يليق، ليمنع نفسه من الوقوع في املعاصي، أمر كذلك الفتاة أن 
تغض بصرها هي األخرى حتى ال تقع في براثن املعصية، فضاًل عن عدم إظهار املفاتن بالزينة املبالغ فيها من 
ملبس ورائحة وحديث. وكل ذلك أمر باالبتعاد عن دواعي الوقوع في الزنا. فما أحرى شبابنا وبناتنا بااللتزام 
بتلك التعاليم في أيامنا هذه؛ لنصون املجتمع مما قد يعكر صفو القيم النبيلة التي تربى عليها أبناؤه. ولنا في 
الرسول � أسوة حسنة في احلفاظ على املجتمع من الرذيلة مستخدًما أسلوب النصح والصفح. فقد جاءه فتى 
شابٌّ فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه فقال: “ادنه” فدنا منه.. فقال: 
اجلس فجلس فقال: أحتبه ألمك؟ قال ال والله جعلني الله فداك، قال: وال الناس يحبونه ألمهاتهم قال: “أفتحبه 
البنتك”؟... "أفتحبه ألختك"؟ ... "أفتحبه لعمتك"؟ ..."أفتحبه خلالتك”؟ وكان الشاب يجيب عن كل سؤال بنفس 
إجابة السؤال األول. ثم وضع الرسول يده عليه وقال: اللهم اغفر له وطهر قلبه وأحصن فرجه “فلم يكن بعد 
ذلك الفتى يلتقت إلى شيء، وخرج الفتى من عند رسول الله والزنا أكره شيء لديه. ونستدل من هذا احلديث 
على أننا يجب أن نعالج األمور باحلكمة واملوعظة احلسنة، ونطبق ذلك في حياتنا فال ينظر الشباب إلى ما حرم 
الله، وال تنظر الفتيات إلى ما ال يجوز النظر إليه. وهنا حتلِّق العفة في األجواء، ويرفرف العفاف بني الناس. 
فال جند فحًشا في القول أو الفعل، وال حترًشا وال اغتصاًبا، وإمنا نربي مجتمًعا ينشر الفضيلة وينبذ الرذيلة 
التي تهدد أمن األمة، وتسئ إلينا وحتط من قدرنا بوصفنا مسلمني فلتلتزم أيها الشاب، أيتها الفتاة بالقيم وال 
جتعلوا سهام إبليس هي احملركة حلواسكم. فالنظرة سهم من سهام إبليس يرسلها الشاب أو الفتاة إلى ماال 

يحل له النظر إليه.
ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   “گ  
ہہ  ہ   ھ     ھ ” فقد نهى الله عز وجل عن قتل النفس بغير حق شرعي، قال رسول الله � : “ال يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس والزاني احملصن، 
والتارك لدينه املفارق للجماعة” وفي السنن “لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل نفس، وعلى ذلك فإن من يقتلون 
ويرهبون الناس، فقد خرجوا من عباءة الدين والدين منهم براء. ومن قتل مظلوًما لم يرتكب إحدى الثالث فإن 
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لم يكن له ولي فالسلطان وليه يقتص له، وعلى الولي أال يسرف في القتل.
وفي اآلية حتذير وإرشاد إلى عدم اللجوء إلى القتل، ألنه أعظم الكبائر وكما جاء في احلديث عن عقوبة القتل: 

“القاتل واملقتول في النار” قلنا: هذا القاتل. فما بال املقتول؟ قال: ألنه كان حريًصا على قتل صاحبه.”
ونستفيد من ذلك أننا يجب أن نبتعد عن دواعي القتل، كما ابتعدنا عن دواعي الزنا. لنعيش في أمن وإميان 

وسالمة وإسالم في مجتمع يسوده احلب وتنتفي الكراهية بني أفراده.
: املعنى اإلجمالى لآليات  ثالثااً

ينزه الله تعالى نفسه املقدسة ويعظمها ألن له األفعال العظيمة واملنن الوفيرة التي من جملتها أن } َأْسَرى 
َراِم { الذي هو أجل املساجد على اإلطالق } ِإلَى امْلَْسِجِد اأْلَْقَصى { الذي  ِبَعْبِدِه { ورسوله )�(  } ِمَن امْلَْسِجِد احْلَ

هو من املساجد ذات املكانة اجلليلة.
وكان اإلسراء واملعراج  في ليلة واحدة ، وفى جزء منها رأى فيهما من آيات ربه ما ازداد به هدى وبصيرة 
وثباتا وفرقاًنا، ورأى اجلنة والنار، واألنبياء على مراتبهم وفرض الله خمسني صالة فى اليوم والليلة ، فأشار 

عليه سيدنا موسى أن يراجع ربه ليخففهما ، فصارت خمسا بالفعل، وخمسني باألجر والثواب.
كثيًرا ما يقرن البارئ � سبحانه � بني نبوة محمد )�( ونبوة موسى)�( وبني كتابيهما وشريعتيهما ألن 
كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر املؤمنني ، ولذا حتدثت 
اآليات )2-٨( عن سيدنا موسى وقومه من بنى إسرائيل ، ثم يخبرنا الله عن شرف القرآن وجالله فى اآليتني 

)٩-١0( ثم تناولت السورة موضوعات متعددة، منها:
 ©احلكمة من خلق الليل والنهار.
 ©العدل فى حساب الله لعباده.

 ©أسباب إهالك القرى.
 ©أصناف الناس من حيث طلب الدنيا واآلخرة.

 ©اإلحسان إلى الوالدين.
 ©اإلنفاق فى سبيل الله.

 ©عدم االقتراب من الفواحش والكبائر، مثل: الزنا ، والقتل.
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1 ما احلكمة من معجزة اإلسراء واملعراج؟

2 ما املقصود بكل من : "اإلسراء ، املعراج" ؟

3 ما حديث القرآن عن اإلسراء وما هو حديث القرآن عن املعراج؟

4 متى فرضت الصلوات اخلمس؟ وكيف فرضت؟ وما داللة فرضها فى اإلسراء و املعراج؟ .

5 هل كان اإلسراء واملعراج باجلسد أم بالروح أم بهما معا؟ ومتى كان ذلك .

6  علل ملا يأتي:  

( حزًنا شديًدا على فقدان زوجه خديجة )رضى الله عنها( وعمه أبى طالب. • حزن الرسول )�	

7  كيف استقبل املشركون نبأ معجزة اإلسراء واملعراج؟ ومن الذى صدقه؟ 

8   كيف نأخذ الداللة من معجزة اإلسراء واملعراج على مكانة وقدسية املسجد األقصى عند الله؟

9 اكتب ثالثة أسطر تذكر الناس مبعجزة اإلسراء واملعراج وحتثهم على االحتاد وعدم التفرق حتى نستعيد 

القدس واملسجد األقصى.  

التدريبات



الوحدة
الثالثة

التخطيط والنجاح

أهداف الوحدة

املهارات التى تعاجلها الوحدة :

إدراك العالقات- االستنباط- التصنيف- المقاومة- حل المشكالت- الحوار

هذا  فى  اإلن��س��ان  اهلل  استخلف 

ينجح  وم��ت��ى   ، بعمارته  وأم���ره  ال��ك��ون 

اإلنسان فى هذه المهمة فإن عليه أن يخطط 

لحياته على هذه األرض.

وقد حفل القرآن الكريم والسنة النبوية 

للتخطيط  النماذج  من  بالعديد 

السليم، وعلى المسلم أن يتعلم 

هذه الدروس ليستقى منها العبر 

والعظات.

١( اإليمان بالقرآن.

٢( صالة الجماعة.

٣( أحكام وحدود.

٤( التخطيط للهجرة.

املقدمة 

درو�س  الوحدة :

ي��ت��وق��ع  م���ن  ال��ط��ال��ب  ب��ع��د دراس����ة ه���ذه ال���وح���دة أن يحقق 
األهداف التالية :

	•يتعرف أهم خصائص القرآن الكرمي.

	•يتعرف أحكام صالة اجلماعة.

	•يتعرف بعض احلدود وأحكامها.

	•يتعرف كيف خطط النبى للهجرة.

زمان  لكل  ال��ق��رآن ص��ال��ح  ب��أن  	•ي��ؤم��ن 
ومكان.

	•يلتزم صالة اجلماعة.

يلتزم حدود الله    �	• وال يتعداها.

من  التخطيط  فى  ال��دروس  بعض  	•يتعلم 
خالل هجرة الرسول)�(.

ال����واردة  واألح���ادي���ث  اآلي����ات  	•يحفظ 
بالوحدة.
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1

القرآن الكرمي هو دستور األمة اإلسالمية، فهو حافظ لها 
للحياة  وهو  الزمان،  مر  على  ومجدد حلركتها  لشؤنها  ومنظم 
كالشمس للدنيا تتجدد بها الزروع والثمار واحلياة ولن تستقيم 

احلياة بدونه.
والقرآن الكرمي ليس شيًئا عارًضا جليل من األجيال، وإمنا 

هو صالح لإلنسان حيث كان، وخطاب الله فينا :)"ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ( )الفرقان:1(

فاألمة اإلسالمية أفراًدا وجماعات ومؤسسات ودول إمنا 
هى بالقرآن ولن تكون بغيره، والقرآن الكرمي يهدى للتى هى 
أقوم فى كل شأن، فال غنى لإلنسانية عنه فى ضميرها وتفكيرها 

أو روابطها أو معرفتها بحكمة خالقها.
والقرآن الكرمي بسوره وآياته فيه ترابط ينأى عن شذوذ 
املعانى ، وعن احلشو املرهق لأللسنة والعقول، فهو كلٌّ متماسك، 

وفى ذلك آيات ألولى األلباب.

تعريف القرآن : 
القرآن الكرمي هو كالم الله املعجز، املنزل على خامت األنبياء 
فى  املكتوب  السالم،  عليه  جبريل  األمني  بواسطة  واملرسلني، 
املصاحف، املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوته، واملتحدى بأقصر 

سورة منه، املبدوء بسورة الفاحتة، واملختتم بسورة الناس.
وليس هناك أبلغ وال أسمى وال أصدق من وصف النبى )�( 
حيث قال: “ كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم، هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، هو حبل الله املتني، وهو 
وال  األه��واء،  به  تزيغ  ال  املستقيم،  الصراط  وهو  احلكيم،  الذكر 
تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء وال يخلق على كثرة الرد، 
وال تنقضى عجائبه، وهو الذى لم تنته اجلن إذ سمعته حتى قالوا: 
“إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدى إلى الرشد فآمنا به ..” من قال به 
صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى 

)رواه الترمذى ( إلى صراط مستقيم ” 

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ƒ ĄƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ

	•يتعرف املقصود بالقرآن الكرمي.

	•يحدد مقاصد القرآن الكرمي. 

شموله  يفيد  ما  الكرمي  القرآن  من  	•يكتب 
للعقيدة فى املعامالت واألخالق.

القرآن  صالحية  على  األدلة  بعض  	•يذكر 
الكرمي لكل زمان ومكان.

القرآنى  النص  فى  الترابط  مدى  	•يوضح 
بني السورة والتى تليها.

	•يتلو القرآن الكرمي تالوة صحيحة.

اإلميان بالقرآن
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األدلة على أن القرآن هو كالم الله.

القرآن الكرمي كالم الله أنزله على خير خلقه، محمد )�(، واإلميان به واجب على كل مسلم، وهو كتاب الله 
الذى ضمن سبحانه وتعالى سالمته من النقص والزيادة ومن التبديل والتغيير، وهو باق حتى يرفعه الله إليه 

عند آخر أجل هذه احلياة ، واألدلة على أنه كالم الله منها العقلية والنقلية.

ق����ول����ه 
ۓ   ۓ   ت��ع��ال��ي:» 

ڭ   ڭ       ڭ   ڭ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ  
)ي��وس��ف  ۅ« 

)3:

1
 

قول النبى )�( : 
ومثله  الكتاب  أوتيت  إنى  )أال 

معه(
 )رواه البخاري(.

2

التشريعية والقانونية –  التاريخية –  1. اشتمال القرآن الكرمي على العلوم املختلفة )الكونية – 
احلربية والسياسية( وذلك على الرغم من نزوله على نبى أمي.

2. حتدى الله اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله بقوله تعالى: “ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ” اإلسراء )88( 
نقص  وال  زيادة  بال  أخبر  ما  طبق  بعضها  ظهر  والتى  العديدة  الغيب  أخبار  على  اشتماله   .3
 ) ۇۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   تعالى:)ھ   ق��ال 

)الروم:3-1(

 األدلة العقلية 

وعلى هذا فإن القرآن الكرمي هو الكالم الذى ال جتوز نسبته لغير الله، ألن لفظه ومعناه من عند الله.

األدلة النقلية
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محتويات القرآن:
القرآن الكرمي كتاب هداية، وهدايته تتناول كل ما ُيصلح اإلنسان فى عاجله وآجله، وفى دنياه وآخرته، وفى 

عقيدته وشريعته، وفى شئونه الفردية واجلماعية ومن تلك احملتويات.

األحكام املتعلقة بالعقيدة: وعلى رأسها اإلميان بالله وكتبه، ومالئكته ورسوله واليوم اآلخر والقدر.  .1

األحكام املتعلقة بأفعال املكلفني: وهى األحكام الشرعية العملية التى اشتمل عليها القرآن الكرمي والتى   .2
تدخل فى اختصاص علم الفقه، وهى تنقسم إلى نوعني:

العبادات: كالصالة والزكاة والصوم واحلج. أ ( 

املعامالت : كاملعامالت املالية، وأحكام األسرة، والقضاء والتشريع واجلنائز... إلخ. ب ( 

وقد أودع الله عز وجل فى القرآن الكرمي كل شىء، قال تعالى:  )ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      
ک  ک( )الكهف:49(.

وقال النبى )� (: “ كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم...” )رواه الترمذى(.

ترابط سور القرآن وآياته : 
1( مناسبة اآليات للسور :  إن من إعجاز القرآن الكرمي الترابط بني آياته حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة 

املعاني، منتظمة املباني.
2( ترتيب آيات القرآن وسوره:   يقول عثمان � “كان رسول الله )�( تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان 
إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضع هذه اآليات فى السورة التى يذكر فيها 

كذا وكذا( فترتيب آيات القرآن وسوره بتوقيف من النبى )�(.

مقاصد نزول القرآن :

أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن على قلب رسول الله )�( منجًما ، ليربى به أمة مؤمنة بالله وبرسوله، 
ملتزمة بأحكام اإلسالم موحدة فى عقيدتها، وليقيم به دولة ربانية عاملية تستوعب جميع األلوان واألجناس.

وتدور مقاصد القرآن الكرمي حول أمور ثالثة:

الأخالق

ال��ن��ف��س وكبح  ت��ه��ذي��ب  وه���ى   
بلوغ  على  وال��ع��م��ل  جماحها 
الرقى  م��ع��ارج  أرق���ى  النفس 

اخللقى والديني.

2 العقيدة

تعالى  الله  توحيد  وه��ى   
أدران  من  النفس  وتطهير 
ال����ش����رك وم�����ن اجل��ه��ل 

والضالل.

الأوامر والنواهى1

كتابه  فى  تعالى  الله  بينه  ما  وهى 
من أوامر ونواٍه، وما بينه من أصول 

ونظم قال تعالى )  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ( )األنعام 38(.

3
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فضائل القرآن:
وردت آثار متعددة من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة فى فضائل القرآن الكرمي )تعليًما وتعلًما 

وقراءة وترتياًل وحفًظا وتدبًرا واستماًعا( ، قال تعالي: )ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ( )فاطر : 29(،  ودعا سبحانه وتعالى إلى اإلنصات للقرآن 
فقال: )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ( )األعراف : 204(، وقال النبى )� ( : )خيركم 

من تعلم القرآن وعلمه( رواه البخارى. ، وقال: )أشراف أمتى حملة القرآن( رواه الترمذى.

وينبغى للدارس لعلوم القرآن أن يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخالقه ويكون غرضه من وراء العلم رضوان 
الله والفوز باجلنة.

ومن أجمع األحاديث التى وردت فى بيان ثواب من اجتمع لتالوة القرآن الكرمي وتدارسه، حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه، وفيه: » وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم 

السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم الله فيمن عنده« )رواه األلبانى فى صحيح اجلامع(.
فجمع هذا احلديث أربعة أنواع من ثواب تالوة القرآن ومدارسته:

2. تغشاهم الرحمة. 1. تنزل عليهم السكينة.    
4. يذكرهم الله فيمن عنده. 3. حتفهم املالئكة.     

فمن منا ال يحرص على واحدة منها، فضاًل عن مجموعها، كيف وقد اجتمعت كلها فى علم واحد ميسر.

شفاعة القرآن ألهله:
يوم  ألهله  يشفع  بأن  الكتب  سائر  بني  من  الكرمي  القرآن  املبني  كتابه  وتعالى  الله سبحانه  خص 
 القيامة، وقد ثبت هذا للقرآن الكرمي كله ولسور منه بعينها، ووردت فى السنة أحاديث تبني هذه الشفاعة.
ومن ذلك احلديث الذى رواه اإلمام مسلم فى صحيحه عن أبى أمامة الباهلى� قال: سمعت رسول الله 
)�( يقول: » اقرؤوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيًعا ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين: سورة البقرة وسورة آل 
عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، حتاجان 

عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة فإنَّ أْخَذها بركة، وتركها حسرة، وال يستطيعها البطلة« أى السحرة.

وروى عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله  )�( قال: »الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة، يقول الصيام: أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 

فشفعنى فيه، قال: فيشفعان « )صححه السيوطى فى اجلامع الصغير(.

وعن أبى هريرة �، أن رسول الله  )� (: قال: »يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب 
َحلِّه، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارَض عنه فيرضى عنه، 

فيقال له: اقرأ وارَق، وتزاد بكل آية حسنة« )حسنه اإلمام األلبانى فى صحيح الترغيب(. 
اْرَق : أى ارتفع درجات ومنزلة فى اجلنة.َحلِّه : أى زيِّنه وكرمه.
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1  قال تعالى فى سورة الفرقان : ) ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ( .

أ ( تخير اإلجابة املناسبة مما بني القوسني فيما يلى :
التفصيل (. ) احلجة والبرهان – القرآن – 	• املراد بكلمة الفرقان :   

( فقط( هذه اآلية دليل على أن القرآن صالح  )  لكل مسلم - لكل إنسان – ألصحاب النبى)�	•
ب ( كيف تثبت باألدلة النقلية أن القرآن الكرمي كالم الله ؟

ج�( اكتب آية تدلل بها على أن القرآن شمل كل شىء فى احلياة .
2 قال تعالى  فى سورة يوسف : )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ   ۋ  ۅ(   )سورة يوسف:3(
أ (  ما املقصود بأحسن القصص ؟ وما احلكمة من ورودها فى القرآن ؟

ب( اآلية دليل على أن القرآن الكرمي كالم الله . وضح ذلك .
3 ارجع إلى املصحف الشريف وابحث عن اآليات التى تدل على كل معنى مما يلى :

أ ( عجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثل القرآن الكرمي .
ب( من اتبع ذكر الله ال يضل وال يشقى .

4  ضع عالمة )( أو عالمة )( , وصوب اخلطأ :

 )   ( أ ( القرآن فيه حكم ما بيننا.        
 )   ( ب( سور القرآن ال رابط بينها.       
 )   ( ج�( حملة القرآن هم أشراف األمة .       
 )   ( د ( عرض النبى )�( القرآن على جبريل مرة واحدة فى العام الذى توفى فيه.  

5 "يختلف الناس فى ثواب قراءتهم للقرآن" استعن مبكتبة املدرسة وبشبكة اإلنترنت وبني فضل قراءة القرآن.

إليه  يرشدنا  الذى  ما  شفيًعا ألصحابه(.  القيامة  يوم  يأتى  فإنه  القرآن  اقرءوا   (:)�( الله  رسول  قال   6

احلديث؟

بني  )ط��ه:125(  تعالى:)ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی(   قال    7

العالقة بني اآلية الكرمية واحلديث الشريف .

8  استعن بشبكة اإلنترنت ومبكتبة املدرسة وبني كيف يشفع القرآن ألصحابه .

التدريبات
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ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ املسلمني ترابط  يبرز  إسالمى  مظهر  اجلماعة  صالة 
وحرص اإلسالم على تضامنهم ووحدتهم باإلضافة إلى ما 
حتقق لهم من تآلف وتعارف وما تغرسه فى نفوسهم من محبة 

وشعور بالتواضع واإلخاء.

 ، يلى توضيح لصالة اجلماعة من حيث حكمها  وفيما 
وفضلها ، وما تنعقد به ، وأعذار التخلف عنها.

حكم صالة اجلماعة :

صالة اجلماعة سنة مؤكدة فى حق كل مسلم لم مينعه عذر من حضورها وذلك لقوله)�(: والذى نفسى 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصالة فيؤذن لها، ثم آمر رجاًل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى 

رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه (  . 
 وقوله للرجل األعمى الذى قال له " يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى املسجد، فرخص له فلما 

ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصالة؟ فقال : نعم، قال: فأجب" ) رواه مسلم (.
وقول ابن مسعود رضى الله عنه : "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أى صالة اجلماعة إال منافق معلوم النفاق، 

ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني اثنني حتى يقام فى الصف"  ) رواه مسلم (.

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله )�( قال : "صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع 
وعشرين درجة". ) متفق عليه (.

وعن أبى هريرة )�( أن رسول الله )�( قال : 
"صالة الرجل فى جماعة تضعف على صالته فى بيته 
توضأ  إذا  أنه  وذلك  وعشرين ضعًفا،  وسوقه خمسة 
فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى املسجد ال يخرجه إال 
الصالة لم يخط خطوة إال رفعت له بها درجة وحط عنه 
بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل املالئكة تصلى عليه ما 
دام فى مصاله ما لم يحدث : اللهم صلى عليه وارحمه 

وال يزال فى صالة ما انتظر الصالة" )متفق عليه(.

فضل صالة اجلماعة:

2

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ƒ ĄƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ

	•يتعرف فضائل صالة اجلماعة .
	•يتعرف حكم صالة اجلماعة .

صالة  إل��ى  امل��ش��ى  آداب  بعض  	•ي��ذك��ر 
اجلماعة.

	•يواظب على صالة اجلماعة .

صالة اجلماعة
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إذا كانت الصالة ترسى دعائم الوحدة بني املسلمني 
ففى صالة اجلماعة تعاون وتعارف بني أبناء احلى الواحد 
ووقوف أهل ذلك املكان على أحوال بعضهم، ومتابعة كلٍّ 
حالة أخيه فإن كان فقيرًا أعانه وإن كان مريضًا عاده، 
عن  كذلك  يكون  فردّيًا،  والتعارف  التعاون  يكون  وكما 
الذى  احلى  حاالت  إلى  اجلماعة  فتنظر  اجلماعة  طريق 
تسكنه واحتياجاته فتتعاون فيما بينها على جلب كل خير 
له ودفع كل ضرر عنه وفى هذا تقوية للرابطة الكلية بني 
أبناء ذلك احلى الواحد ينتج عنها تدعيم للوحدة العامة بني 
أبناء األمة اإلسالمية تخدمها وتؤكدها وحدة جزئية بني 

أبناء احلى الواحد أو اإلقليم الواحد أو القطر، الواحد وكلها 
تتقابل فيما بينها فى وحدة اجتماعية ثابتة تتقابل مع الوحدة العامة أو الوحدة السياسية التى جاءت للمسلمني 
من توحيد قبلتهم، وهكذا جند أن اإلسالم يزن أعماله وتكاليفه وتشريعاته وعبادته مبيزان التوحيد والتجانس 

والتعاضد ال ميزان التدابر واالختالف والتنافر"ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ")النساء :82(

هذا من ناحية التقييم اخلارجى لصالة اجلماعة وكنتيجة الزمة لتأكيد الصالة فى جماعة فإذا ما نفذنا إلى 
ويأخذ باملسلمني إلى ما هو أقوى رابطة   كيفية صالةاجلماعة وجدنا فيها من املعانى ما يقوى هذه الوحدة , 
، وذلك واضح فى وقوف املسلمني بعضهم بجانب بعض  القلوب وزرع احملبة  التأليف بني  وأبعد فى ميدان 
وتساويهم باملناكب فى صفوفهم ، ال فرق فى ذلك بني غنى وفقير ، وعظيم فى احلسب أو اجلاه وبني من لم يؤت 
من العظمة أو حرم من احلسب أو من اجلاه شيًئا ، وذلك فيه قضاء على عوامل التمييز العنصرى  ، وإدماج 

للمسلمني فى نسبة واحدة هى نسبة اإلسالم , وصبغهم بصبغة واحدة هى صبغة اإلميان .

وفى صالة اجلماعة دميقراطية حقيقية ، قامت على استجابة القلب قبل استجابة السمع أو التقليد وعلى 
اإلميان بها بعد اإلميان بالداعى إليها ، واملشرع لها.

الصفوف  فى  ذلك  ويبدو  للحياة  سلوكا  وتفرضها  عملى  بأسلوب  املساواة  قيمة  اجلماعة  وترسخ صالة 
املتحاذية فى ساحة واحدة أمام العظمة اإللهية .

ومن املعانى اجلليلة التى تتمثل فى صالة اجلماعة التبعية للقائد فى كل ما يأمر به ، حيث املتابعة لإلمام 
ركوًعا وسجوًدا وقياًما وقعوًدا، فكما أن اجلندى يعتبر عاصًيا ، إذا أخل بأوامر قائده أو تهاون فى تنفيذ 
التعليمات التى ألقيت إليه كلها أو بعضها ، أو لم يراع الدقة فى تنفيذها , كذلك يعتبر املصلى عاصًيا ، وتبطل 
صالته إذا أخل بقانون املتابعة لإلمام ؛ فقد أبطل الرسول )�( صالة من يسبق اإلمام ، ووصفه بأبشع 
أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو  الصفات وأحطها فقال : "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام , 

يجعل صورته صورة حمار ؟")رواه البخارى(

عن اب���ن عمر رضى 

أن  عنهم���ا  الل���ه 

رس���ول الل���ه )�( 

قال : صالة اجلماعة 

أفضل من صالة الفذ 

بسبع وعشرين درجة 

". )متفق عليه (



الوحدةالثالثة - التخطيط والنجاح

التربية الدينية اإلسالمية- الصف الثانى الثانوى 53الفصل الدراسى األول

وفى تأكيد هذه املتابعة لإلمام يقول الرسول )�( ألصحابه : إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى ترونى(
)متفق عليه(، وما هذا إال تربية للمسلمني على الوقوف عند احلدود , والتزام كل فرد مبا يوكل إليه ال يتعداه إلى 
غيره ، وأن يعرف للرئيس أو القائد منزلتهما ، فيعرف ما له فيعطيه إياه ويقر له به ، وأن يكون الرئيس عند 

املرءوس محل القدوة واالتباع .

ما تنعقد به صالة اجلماعة :
أقل عدد لصالة اجلماعة اثنان : اإلمام وآخر معه ، وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله تعالى لقوله )�(: 
"صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده ، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل ، وما كان أكثر 
فهو أحب إلى الله تعالى" رواه أحمد وأبو داود والنسائى. وكون صالة اجلماعة فى املسجد أفضل ، واملسجد 

البعيد أفضل من القريب ، لقوله )�(: " إن أعظم الناس أجرًا فى الصالة أبعدهم إليها ممشى" رواه مسلم

شهود النساء صالة اجلماعة :
للنساء أن يشهدن صالة اجلماعة فى املساجد إن أِمنَّ الفتنة ولم يخشني أذى ، لقوله )�(:" ال متنعوا إماء 

الله مساجد الله" رواه أحمد وأبو داود. غير أن صالة املرأة فى بيتها أفضل لها .

آداب اخلروج واملشى إلى صالة اجلماعة :
يستحب ملن خرج من بيته إلى املسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول : بسم الله  ، توكلت على الله ، وال حول 
وال قوة إال بالله ، اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو ُأضل ، أو أزل أو ُأزل ، أو أظلم أو ُأظلم أو أجهل أو ُيجهل 
علىَّ ، اللهم اجعل فى قلبى نوًرا ، وفى لسانى نوًرا ,وفى سمعى نورًا ، وفى بصرى نورًا ، وعن ميينى نوًرا ، 

وعن شمالى نوًرا ، ومن فوقى نوًرا ، اللهم أعظم لى نورًا ( )رواه الشيخان( .

ثم ميشى بسكينة ووقار لقوله  )�(: ) إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأمتوا ( )رواه مسلم(

فإذا وصل املسجد قدم رجله اليمنى وقال : بسم الله ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكرمي ، وبسلطانه 
القدمي من الشيطان الرجيم ، اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وسلم ، اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى 

أبواب رحمتك ) رواه أحمد وابن ماجه(

وال يجلس حتى يصلى حتية املسجد لقوله )�( :) إذا دخل أحدكم املسجد فال يجلس حتى يصلى ركعتني( 
)رواه مسلم( 

إال أن يكون فى وقت طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يجلس وال يصلى ، لنهيه  )�( عن الصالة فى هذين 
الوقتني ، وإذا أراد اخلروج من املسجد قدم رجله اليسرى ، وقال ما يقوله عند دخوله ، إال أن يقول عوًضا عن 

) وافتح لى أبواب رحمتك ( وافتح لى أبواب فضلك .
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1  قال رسول لله )�( : ) والذى نفسى بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصالة فيؤذن 

لها ، ثم آمر رجال فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ال يشهدون الصالة فُأحِرّق عليهم بيوتهم(

أ (  تخير اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيما يلى :

أختلف (. معنى )أخالف( : ) أرجع – أتوقف – 	•
كلمة )هممت( فى احلديث تفيد : ) الغضب – السرور – التردد (.	•

ال  املقصود بقول النبى )�( : ) ال يشهدون الصالة ( : ) يتركونها – ال يحضرون صالة اجلماعة – 	•
يتمون أركان الصالة ( .

ب( ما حكم صالة اجلماعة كما فهمت من احلديث ؟

ج�( تضمن احلديث تأكيًدا على أهمية صالة اجلماعة . وضح ذلك .

2  قال رسول الله )�( : ) صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة (.

  أ ( تخير اإلجابة املناسبة مما بني القوسني فيما يلى :

الذكى ( . معنى ) الفذ ( : ) الفريد – الفرد – 	•

املراد ب� ) الدرجة ( : ) املقدار – املنزلة – الترتيب ( .	•

ب ( استعن بشبكة املعلومات الدولية وباملوسوعات الفقهية ، وابحث عن حكم صالة اجلماعة حال انهمار 
املطر .

ج�( ما الذى يرشدنا إليه احلديث ؟

3 ضع عالمة )  ( أمام الصواب , وعالمة  )( أمام اخلطأ فيما يلى :

)   ( أ ( صالة اجلماعة مضيعة لوقت املسلم .    

)   ( ب( صالة اجلماعة ترسى دعائم الوحدة بني املسلمني .   

)   ( ج�( صالة اجلماعة تتيح للمسلم تفقد أحوال أخيه املسلم .  

)   ( د ( صالة اجلماعة حتقق مبدأ املساواة.    

التدريبات
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4 علل : 

أ (صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد. 

ب( صالة اجلماعة تؤكد مبدأ املتابعة لإلمام .

التى تتحقق فى صالة  املبادئ  الدولية ، وبني  ، أو بشبكة املعلومات  الفقه مبكتبة املدرسة  5 استعن بكتب 

اجلماعة.

6 قارن بني دور اإلمام ودور املأموم فى صالة اجلماعة .

7  ما آداب املشى إلى صالة اجلماعة ؟

)ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    : تعالى  قال   8

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  
ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   

ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ( )النساء : 102( .

اقرأ اآلية السابقة ثم ابحث وأجب عما يلى:

أ (  إلى من يتجه اخلطاب فى اآلية ؟

ب( ما احلكم اخلاص بصالة اجلماعة فى اآلية ؟

ج�(  فى اآلية دليل على أهمية صالة اجلماعة وفضلها . وضح ذلك .

د ( ما سبب نزول اآلية ؟ وما قيمة األمر فى قوله : ) وليأخذوا – خذوا ( ؟
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العقل  فمنحه  ونعمه،  وكرمه  اإلنسان  وجل  عز  الله  خلق 
واحلرام،  احلالل  له  ووضع  بعبادته،  وأم��ره  والنسل،  وامل��ال 
النفس   – املال   – )الدين  وهى:  الشريعة  مقاصد  له  ووضح 
– العقل – النسل( ووضع عقوبات ملن اعتدى عليها. فالله عز 

وجل وضع حواجز مقدرة حتجز الناس ومتنعهم

وسوف نتناول فى هذا الدرس املقصود باحلدود، وأنواعها، 
هما:  حدين  على  التركيز  ثم  إقامتها،  وشروط  ومشروعيتها، 

اخلمر والسرقة بشيء من التفصيل.
إن الله عز وجل وضع زواجر مقدرة متنع الناس وتردهم 
هذه  يتجاوز  من  وتعالى  سبحانه  حذر  وقد  يرضاه  ال  عما 
احلدود، قال تعالى: »  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ« 

)الطالق : 1(.

روى النواس بن سمعان � عن النبى )�( قال : ضرب الله مثاًل صراًطا مستقيًما وعلى جانبى الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى األبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس 
ادخلوا الصراط جميًعا وال تعوجوا ، وداٍع يدعو من جوف الصراط  ، فإذا أراد أن يفتح شيًئا من تلك 
األبواب قال : ويحك ال تفتحه ؛ فإنك إن تفتحه تلجه ، والصراط: اإلسالم ، والسوران: حدود الله ، واألبواب 
املفتحة: محارم الله ، وذلك الداعى على الصراط كتاب الله ، والداعى من فوق واعظ الله فى قلب كل مسلم( 

)رواه أحمد والترمذى(
ٺ    ٺٺ    ڀ   "ڀ   املؤمنني:  مدح  فى  تعالى  فقال  حل��دوده  احلافظني  وتعالى  سبحانه  ومدح 

ٺ" )التوبة: 112(
واستنكر على األعراب جهلهم بحدود الله قال تعالي: "ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ" )التوبة: 97( وقد شدد النبى)�( على االلتزام بهذه احلدود فقال: " إن 

3

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ŵƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ

	•يتعرف على حكم اإلسالم فى اخلمر.

احلد  إقامة  مشروعية  حكم  على  	•يتعرف 

على السارق.

	•يعرف احلكمة من حترمي اخلمر.

	•يبتعد عن كل ما يسكر.

يلتزم حدود الله    �.	•

أحكام وحدود

احلدود: جمع حد وهو املنع، وحدود الله 
ک   ک   ک   ڑ     ( تعالي:  قال  محارمه، 

ک( ) البقرة :187(.

لــغـــة

يغلب  معصية  على  شرًعا  مقدرة  عقوبة 
فيها حق الله.

اصطالحــًا
تعريف احلدود:
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الله تعالى فرض فرائض فال تضيعوها، وحدد حدوًدا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها" رواه الدارقطني.

أنواع احلدود : 
احلدود سبعة أنواع، وهى تشمل املقاصد الضرورية اخلمسة يبينها اجلدول التالي: 

احلكمة من مشروعية احلدود : 
شرعت احلدود ملصالح عظيمة، وأهداف سامية من أهمها : 

حفظ الضرورات اخلمسة )النفس - املال - العقل - النسل - الدين(.  .1
استتباب األمن فى املجتمع وحمايته، وحفظ احلقوق، وإقامة العدل.  .2

ردع الناس وزجرهم عن الوقوع فى املعاصي، لذلك أمر عز وجل بإعالن احلد، قال تعالى: )  ڄ   ڄ    .3
ڄ  ڄ  ڃ  ( )النور:2(. 

التنكيل باملجرم وردعه عن العودة إلى مقارفة املعصية، قال تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    .4
ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ( )املائدة :38(

تكفير ذنب املجرم وتطهيره من دنس جرميته.  .5
دفع الشرور واآلثام واالنتقام عن األمة، فما وقع بالء إال بذنب، وما رفع إال بتوبة – قال تعالى :"ی    .6

ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت" )الروم: 41(.
من أحكام احلدود:  للحدود أحكام منها :

ال يقيم احلدود إال احلاكم أو من ُيِنيبه فى ذلك حتى ال تسود الفوضى فى املجتمع.  .1

حترم الشفاعة فى احلدود بعد بلوغها إلى احلاكم، فقد روى ابن عمر � عن النبى)�( قال : من حالت   .2
شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله فى أمره" رواه أحمد وأبو داود والطبرانى.

املق�صداحلدم

حفظ النسلحد الزنا1

حفظ العرضحد القذف2
حفظ العقلحد اخلمر3

حفظ املالحد السرقة 4

حفظ النفس واملال والعرضحد احلرابة 5
حفظ الدين والنفسحد البغى 6
حفظ الدينحد الردة 7
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معناهاالكلمة
القمارامليسر 
 األصنام املنصوبة األنصاب
جمع زُلم وهى السهام التى يكتب األزالم 

عليها أفعل أو ال أفعل.
 أى قذررجس

هذه فهل أنتم منتهون  ت��ع��اط��ى  ع��ن  ف��ان��ت��ه��وا  أى 
املنكرات .

معانى المفردات

حد شرب اخلمر : 
تعريف اخلمر :  هو املسكر من كل شراب أّيًا كان نوعه، لقوله )�(:" كل مسكر خمر وكل 

خمر حرام" رواه مسلم.
حكم شرابها :  يحرم شرب اخلمر قلياًل كان املشروب أو كثيرًا لقوله تعالى فى النهى عنها 

" فهل أنتم منتهون" وقوله " فاجتنبوه" املائدة )90( وقول النبى )�( : )لعن الله شارب اخلمر 
أحمد  )رواه  فقليله حرام(  كثيره  أسكر  :)ما   )�( النبى  وقول  واحلاكم(.  داود  أبو  رواه  وبائعها") 

وغيره(.

يبني الله فى هذه اآليات أن اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان تعافه الطباع 
السليمة والعقول التى أصابها قبس من نور .

فالله  – �  ينادى الذين آمنوا مصدرًا النداء بحرف تنبيه إجالاًل ملا يأتى من حكم ترك اخلمر وامليسر اللذين 
استقرا فى النفوس ، وصار من العسير اقتالعهما إال بحكمة، وتدرج فى التحرمي من الله الذى فطر األنفس، 
ولذا مت حترمي اخلمر على مراحل ثم نزلت هذه اآلية فكان التحرمي القاطع الواضح وقد ذكر صاحب الكشاف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ       (: املائدة  فى سورة  تعالى  قال 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں ( )املائدة  :90 – 93 (

�سبب النزول

روى الترمذى أن عمر بن اخلطاب كان 
يدعو الله قائال : اللهم بني لنا فى اخلمر 
املائدة  آية  نزلت  وأنه ملا   ، بيانا شافًيا 
تعالى:  قوله  بلغ  فلما  ُدعى فقرئت عليه 
انتهينا   : ق��ال   ) منتهون  أنتم  )فهل 

انتهينا .
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وجوها تؤكد حترمي الله تعالى للخمر وامليسر استمدها من اآليتني ، 
منها :

جعل الله تعالى اخلمر وامليسر رجًسا , وهى كلمة تدل على   .1
منتهى القبح واخلبث .

ر اجلملة بإمنا للداللة على احلصر . صدَّ  .2
قرنها باألنصاب واألزالم وهما من خرافات الشرك وأعمال   .3

الوثنية .
جعلهما من عمل الشيطان وهو موجب لغضب الله تعالى.  .4

يفيد األمر  وهو   , بتركهما من مادة االجتناب  جعل األمر   .5
بالترك مع البعد عن املتروك ، بأن يكون التارك فى جانب بعيد 

عن املتروك .
اخلسران  أس  وارتكابهما   ، الَفالح  مرجاة  تركهما  جعل   .6

وموجب اخليبة فى الدنيا واآلخرة .
جعلهما مثارًا للعداوة والبغضاء ، وهما أصل املعاصى على   .7

اختالف أنواعها .
جعلهما صادين عن ذكر الله وعن الصالة وهما مخ العبادة وعمود الدين .  .8

األمر باالبتعاد عنهما بصيغة االستفهام املقرون بفاء السببية .  .9
10. األمر بطاعة الله والرسول والتحذير من مخالفتهما ، والتهديد والوعيد ملن تولى وأعرض .

شروط وجوب احلد على شارب اخلمر : 

يشترط فيمن يقام عليه حد شرب اخلمر أن يكون مسلًما، عاقاًل، بالًغا، مختاًرا، عاملًا بتحرميها، صحيًحا 
غير مريض، وال يسقط عن املريض وإمنا ينتظر برؤه.

كيفية إقامة احلد على شارب اخلمر : 

يقام احلد على الشارب بأن يجلس على األرض ويضرب على ظهره بسوط معتدل بني الغلظة واخلفة ثمانني 
جلدة واملرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب رقيق يسترها وال يقيها الضرب.

من مظاهر الرحمة فى إقامة احلد: 

•إذا تكرر شرب اخلمر عدة مرات ثم أقيم احلد فإنه يكفيه إقامة حد واحد ولو تكرر الشرب مرات عديدة،  	
أما إذا شرب بعد إقامة احلد فإنه يقام عليه احلد مرة أخرى.

•ال يقام على الشارب احلد فى حالة شدة البرد أو احلر، وال يقام عليه وهو سكران وال مريض. 	

احلكمة فى حترميها 

 احلكمة فى حترمي اخلمر احملافظة على 
سالمة دين املسلم وعقله وبدنه وماله.

حكم �ساربها 

 من شرب اخلمر وثبت ذلك باعترافه أو 
على  جلدة  ثمانني  يجلد  عدلني،  بشهادة 
ظهره إن كان حًرا، وأربعني جلدة إن كان 

عبًدا لقوله تعالى فى اإلماء ) ھ  ے    
ڭ(  ڭ   ۓ   ۓ   ے  

)النساء:25( .
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حد السرقة : 
تعريفها :  السرقة أخذ مال الغير احملروز على وجه االختفاء.

حكمها :  هى كبيرة من الكبائر، حرمها الله بقوله تعالي: )"ٺ  
ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

ڤ(" )املائدة : 38(
يسرق  السارق  الله  لعن   " فقال:  مرتكبها   )�( الله  رسول  ولعن 
البيضة فتقطع يده") متفق عليه(، ولم يفرق فى إقامة احلد عليها فقال: 
)رواه  يدها"  لقطعت  بنت محمد  فاطمة  لو سرقت  بيده  نفسى  والذى   "

مسلم(.

مب تثبت السرقة :  تثبت السرقة بأمرين : 
االعتراف الصريح من السارق دون إجبار أو تهديد، وإن رجع فى   .1

كالمه ال يقام عليه احلد.
شهادة عدلني.  .2

شروط القطع : 
يشترط فى القطع ما يلى:

أن يكون السارق مكلًفا، عاقاًل، بالًغا.  -1
أال يكون السارق والًدا لصاحب املال املسروق وال ولًدا له.  -2

أال تكون للسارق شبهة ملك فى املال املسروق.  -3
أن يكون املسروق مااًل مباًحا يزيد عن ربع دينار.  -4

أن يكون املال املسروق فى حرز مثل )الدار، الدكان، الصندوق .... (  -5
ما يجب على السارق :

ضمان املال املسروق بيده، وإن تلف املال املسروق فهو فى ذمته ملن سرق منه.  -1
القطع كحق لله تعالى.  -2

كيفية القطع : 

تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الكف، ثم تغمس فى زيت مغلى لتسد أفواه العروق، ويستحب أن 
تعلق فى عنقه فترة للعبرة.

ماال قطع فيه : 

ال يجوز القطع فى سرقة مال غير محروز، وال فى مال ال تبلغ قيمته ربع دينار، وال فى ثمر فى شجر.
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1 روى النواس بن سمعان � عن النبى )�( قال : »ضرب الله مثال صراًطا مستقيًما وعلى جانبى الصراط 

سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى األبواب ستور مرخاة , وعلى باب الصراط داٍع يقول : يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جميعا وال تعوجوا , وداٍع يدعو من جوف الصراط  ، فإذا أراد أن يفتح شيًئا من تلك األبواب قال: 
ويحك ال تفتحه ؛ فإنك إن تفتحه تلجه ، والصراط : اإلسالم ، والسوران : حدود الله ، واألبواب املفتحة: محارم 
الله ، وذلك الداعى على الصراط كتاب الله ، والداعى من فوق : واعظ الله فى قلب كل مسلم ( )رواه أحمد 

والترمذى(

أ ( بني معنى : الصراط – يلجه – تعوجوا .
ب( مما حذرنا احلديث الشريف ؟

ج�( متى يقع اإلنسان فى محارم الله كما فهمت من احلديث ؟
د ( اذكر وجهة نظرك فيمن :

	•يستهني بحدود الله .
	•يبرر شرب اخلمر بحجة كثرة الهموم .

	•يستبيح لعب القمار بحجة أنها لعبة ذكاء .

2 ما معنى احلد لغة واصطالًحا ؟ وما أنواع احلدود ؟ 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   ٱ       (  : تعالى  قال   3

ٺ (
 أ( ما اآلثار البدنية والنفسية املترتبة على شرب اخلمر ؟

ب( حدد معنى : امليسر – رجس .
ج�( ما قيمة ختام اآلية بقوله ) ٺ  ٺ ( ؟

د ( بني حكم شرب اخلمر و بيعها .
رحمة  اخلمر  حترمي  فى  التدرج  كان  كيف  وبني   , املدرسة  ومبكتبة  الدولية  املعلومات  بشبكة  استعن   4

باملسلمني.

5 اذكر دليال نقلّيًا على حترمي السرقة .

6  ما اآلثار االجتماعية املترتبة على ارتكاب جرمية السرقة ؟

8  ماذا تعلمت من الدرس ؟

التدريبات
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أسباب الهجرة:
مع زيادة املقبلني على الدخول فى اإلسالم، اشتد تضييق 
كفار قريش على املسلمني، وكان لزاًما البحث عن بدائل أخرى 
 )�( فراح  أبنائها،  وسالمة  وأمن  الدعوة  استمرار  تضمن 
يطرق أبواب القبائل املجاورة، وكان يغتنم مواسم احلج بحًثا 
عمن يأوى الدعوة ويناصرها، ووجد )�( استعداًدا فى بعض 
أهل يثرب ظهر فى موقفهم فى بيعتى العقبة األولى والثانية 
كميثاق إي�واء ونصرة اغتاظت له قريش وخططت للتخلص من 

النبى )�(  نهائّيًا.

أمر )�( املسلمني بالهجرة إلى يثرب التى وصفها لهم 
كما جتلت له معاملها فى الرؤية، وفى مدة قصيرة كان معظم 

املسلمني فى يثرب.
اإلعداد للهجرة

من  املسلمني  لهجرة  مؤشًرا  احلبشة  إلى  الهجرة  ُتعد 
مكة، كما أن بيعتا العقبة حسمتا املكان الذى سيتوجه إليه 
العقبة،  بيعة  فحوى  من  قريش  زعماء  تأكد  وملا  املهاجرون، 
وأدركوا ما ميثله استقرار املسلمني بيثرب ملا لها من موقع 
استراتيجى فى طرق القوافل التجارية نحو الشام، خططوا 
لتصفية النبى )�( تعبيرًا عن نفاد صبرهم وبوار أساليب 

التضييق والترهيب، يقول احلق جل وعال:)  ک  ک   گ  گ   
گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  

على  ڻ  ڻ()األنفال:30(، وخالل ضرب احلصار 

اجلرمية  لتنفيذ  انتدبوا  من  طرف  من  وتطويقه   )�( بيته 
تعالى:)ڳ  ڱ  ڱ   قوله  تاليا   )�( النبى  يغادر  النكراء 
ۀ(  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ  
)يس:9(، ليلتحق ببيت أبى بكر ومنه توجها جنوًبا إلى غار 
ثور. حيث مكثا ثالث ليال، ومنه انطلقا نحو يثرب مسترشدين 
بعبد الله بن أريقط أحد اخلبراء مبجاهل الصحراء فى رحلة 

4

ƕǐƏƐƥƜǕƐ ƹƐƣǉǓƐ

 ƩƧƥǃƒ ƒƦǋ Ǉǆ ƇƓǌƙǈǙƒ ƥƶƕ ƴƿǍƙǒ
: ǇƊ ǏǄƵ ƒ ĄƧƥƓƿ ƔǃƓƱǃƒ ǇǍǂǒ ǇƊ

	•يتعرف أسلوب التخطيط السليم والتنظيم 
الدقيق فى الهجرة.

	• يعرف دوافع الهجرة من مكة إلى املدينة 

 يتعرف أسباب اختيار النبى �	• للمدينة 

	• يستنتج دروسا حياتية من الهجرة .

	• يتعرف فضل الصديق أبى بكر .

	•يحب دراسة السيرة النبوية .

التخطيط للهجرة
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تاريخية تنتهى فى ضواحى يثرب بعد أسبوع مليء مبواقف خالدة، إيذانا 
بعهد جديد ومرحلة بناء كيان دولة اإلسالم.

الهجرة وعظمة التخطيط:
ا على النفوس  لم يكن قرار الهجرة قرارًا سهاًل ميسوًرا ، بل كان شاّقً
أن  كما  واألصحاب،  والديار  األهل  وتفارق  الوطن  تترك  أن  عليها  وصعًبا 
الغرض منه لم يكن الفرار من االضطهاد والتعذيب واإليذاء.. والبحث عن 
مكان يأمن اإلنسان فيه على نفسه فحسب؛ بل كان هناك غرض أهم وأقوى 
يخطط له النبى )�( ويبحث عنه منذ أن بدأت الدعوة، وهو تأسيس وطن 

وقاعدة ينطلق منها لنشر دعوة اإلسالم فى ربوع اجلزيرة والعالم بأسره.
إن املخاطرة  والسير نحو مستقبل مبهم، ال يدرى ما ينتظره عنه من 
قالقل وأحزان، ولو كان األمر مغامرة فرٍد بنفسه لقيل: مغامر طائش .. فكيف 
وهو يحمل أهله وولده، وهو مستريح الضمير مطمئن البال .. إنه البحث عن 

بلد ووطن .. وإقامة مجتمع جديد.  

ومن ثم فإن رسول الله )�( أحكم خطة هجرته وأعد لكل فرد عدته؛ 
لذلك كان البد من التخطيط واإلعداد للبحث واختيار املكان املناسب للوطن 

اجلديد والهجرة إليه .
ملاذا يثرب؟

وهنا يطرح سؤال نفسه وهو: ملاذا اختار النبى )�( 
يثرب ؟ ولم يختر احلبشة رغم أنه قد أمر أصحابه قبل ذلك 
ال  عاداًل  ملًكا  بها  إن  لهم:  وقال   . احلبشة  إلى  باخلروج 
يظلم عنده أحد ، وقد أسلم ذلك امللك. ورمبا يرجع االختيار 

لألسباب التالية:
ُبعد احلبشة عن البيئة العربية التى نشأت فيها الدعوة   .1
إلى الله، والربط بينها وبني مكة أرض بدء الوحى يكون 
صالح  غير  اإلس��الم  أن  على  ذل��ك  يفسر  قد  صعًبا، 

للعرب.
2. حتتل يثرب مركزًا استراتيجّيًا بالنسبة ملكة؛ فتجارة مكة 
ذهاًبا وإياًبا تأتى عن طريق يثرب، ولذلك تستطيع يثرب 

التأثير على مكة من الناحية االقتصادية . 
البيئة املشتركة بني أهل مكة وأهل يثرب، واللغة الواحدة   .3
وهى اللغة العربية، أما احلبشة فتتكلم لغة مختلفة وهى 
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لغة األعاجم، ورمبا يؤثر ذلك سلبًيًا على نشر اإلسالم واالنسجام التام بني املهاجرين وبني املسلمني من 
احلبشة 

4. االعتماد فى احلبشة كان على احلاكم العادل الذى قد يتغير فى أى حلظة ، فيصبح املسلمون فى خطر داهم 
وقد حدث ذلك بالفعل ولم يستطع حماية املسلمني هناك عندما قامت الثورة ضده. أما فى يثرب فاالعتماد 

على القطاع العريض من املسلمني، خاصة بعد إسالم عدد كبير من األوس واخلزرج.
من الدار إلى الغار :

فى الوقت الذى كان القرشيون يحيكون مؤامرتهم، كان النبى )�( قد غادر بيته فى ليلة السابع والعشرين 
من شهر صفر فى السنة الرابعة عشرة من النبوة وأتى إلى 
دار أبى بكر � فى وقت الظهيرة متخفّيًا على غير عادته، 
ليخبره بأمر اخلروج والهجرة، وكان أبو بكر قد جّهز راحلتني 
استعداًدا للهجرة، واستأجر رجاًل ماهًرا وعارًفا بالطريق ُيقال 
له عبد الله بن ُأريقط، ودفع إليه الراحلتني ليرعاهما، واتفقا 
على اللقاء فى غار ثورٍ بعد ثالث لياٍل، فى حني قامت عائشة 
وأختها أسماء � رضى الله عنهما � بتجهيز املتاع واملؤن، وأمر 
� بأن يتخلّف عن السفر  النبى )�( على بن أبى طالب 
الناس وأماناتهم، وأن يلبس بردته ويبيت  ليؤدى عنه ودائع 

فى فراشه تلك الليلة . 

ثم غادر النبي)�( وأبو بكر � من باب خلفي، ليخرجا من مكة قبل أن يطلع الفجر. وملا كان النبى )�( 
يعلم أن الطريق الذى ستتجه إليه األنظار هو طريق املدينة الرئيسى املتجه شماال، فقد سلك الطريق الذى يضاده 

وهو الطريق الواقع جنوب مكة واملتجه نحو اليمن، حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور.

ال حتزن إن الله معنا: 
الطرق، ويفتشون فى جبال مكة، حتى  )�( وصاحبه، يرصدون  الله  آثار رسول  انطلق املشركون فى 
وصلوا غار ثور، يقول أبو بكر� : ) قلت للنبى )�( وأنا فى الغار : لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا!، 

فقال)�( : يا أبا بكر! ما ظنك باثنني الله ثالثهما ( رواه البخارى . 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ( تعالى:  وقال 
ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ   ( ) التوبة: 40 ( .

ومكث رسول الله )�( وصاحبه فى الغار ثالث ليال حتى انقطع عنهم الطلب، ثم خرجا من الغار ليلة 
غرة ربيع األول من السنة الرابعة عشرة من النبوة، وانطلق معهما عبد الله بن أريقط )الدليل( وعامر بن فهيرة 
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يخدمهما ويعينهما فكانوا ثالثة والدليل .

وعلى اجلانب اآلخر لم يهدأ كفار قريش فى البحث وحتفيز أهل مّكة للقبض على رسول الله )�( وصاحبه 
أو قتلهما، ورصدوا مكافأة ملن ينجح فى ذلك مائة ناقة، وقد استطاع أحد املشركني أن يرى النبى )�( من 
بعيد، فانطلق مسرعًا إلى سراقة بن مالك وقال له : يا سراقة، إنى قد رأيت أناسًا بالساحل، وإنى ألظّنهم 
محمًدا وأصحابه، فعرف سراقة أنهم محمد وأصحابه، فأخذ فرسه ورمحه وانطلق مسرعًا، فلما دنا منهم عثرت 
به فرسه حتى سقط من فوقها، وعاد مرة أخرى وامتطى فرسه وانطلق فسقط مرة ثانيًة، لكن رغبته فى الفوز 
باجلائزة أنسته مخاوفه، فحاول مرة أخرى فغاصت قدما فرسه فى األرض إلى الركبتني، فعلم أنهم محفوظون 
بحفظ الله، فطلب منهم األمان وعاهدهم أن يخفى عنهم، وكتب له النبى )�( كتاب أمان ووعده بسوارْي كسرى، 

وأوفى سراقة بوعده فكان ال يلقى أحًدا يبحث عن النبى )�( إال أمره بالرجوع، وكتم خبرهم .

وانتهت هذه الرحلة والهجرة املباركة مبا فيها من مصاعب وأحداٍث ؛ ليصل النبى )�( إلى أرض املدينة 
املنورة .

فى رحاب األية الكرمية
قول تعالى: ) ۀ  ہ( أى تنصروا رسوله فإن اللّه ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره )  
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے( أى عام الهجرة، ملا هّم املشركون بقتله، ثم خرج رسول الله منهم 
فى صحبة صديقه وصاحبه أبى بكر، واجته إلى غار ثور ومكثا فيه ثالثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا فى 
آثارهم، ثم ساروا نحو املدينة، فجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم أحد، فيخلص إلى الرسول )�( منهم أذى، 
فجعل النبى )�( يسكنه ويثبته ويقول: )يا أبا بكر ما ظنك باثنني اللّه ثالثهما( كما قال اإلمام أحمد عن أنس 
أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى )�( ونحن فى الغار: لو نظر أحدهم حتت قدميه ألبصرنا قال، فقال: )يا أبا 

بكر ما ظنك باثنني اللّه ثالثهما( "أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضى � ، ولهذا قال تعالى: ) ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ( أى تأييده ونصره عليه، أى على الرسول )�( فى األشهر وروى عن ابن عباس 
وغيره أن الضمير يعود على أبى بكر ألن الرسول )�( لم تزل معه سكينة قال ابن كثير: وهذا ال ينافى جتدد 
سكينة خاصة ، وقيل: على أبى بكر، ألن الرسول )�( لم تزل معه سكينة، )  ۉ  ۉ  ې  ېا( 
: أى املالئكة )  ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ( قال ابن 
عباس: يعنى بكلمة الذين كفروا - الشرك، وكلمه اللّه هى } ال إله إال اللّه{ . وفى الصحيحني: )من قاتل لتكون 
كلمة اللّه هى العليا فهو فى سبيل اللّه(، وقوله: ) ۇئ  ۆئ( أى فى انتقامه وانتصاره، فهو منيع اجلناب ال 

يضام من الذ ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه، )   ۆئ(« فى أقواله وأفعاله.

دور املرأة فى الهجرة :
كان للمرأة دور بارز فى الهجرة متثل في: عائشة بنت أبى بكر الصديق )رضى الله عنهما(، التى حفظت 
لنا القصة ووعتها وبلغتها لألمة، وأختها أسماء ذات النطاقني، التى أسهمت فى متوين الرسول �)�( وصاحبه 
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فى الغار باملاء والغذاء، وكيف حتملت األذى فى سبيل الله، كما روى ابن إسحاق وابن كثير فى السيرة النبوية 
أنها قالت: ” ملا خرج رسول الله )�( وأبو بكر � أتانا نفر من قريش، فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على 
باب أبى بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبى بكر؟ قالت: قلت: ال أدرى والله أين أبي؟، قالت: فرفع 

أبو جهل يده، وكان فاحشًا خبيًثا فلطم خدى لطمة طرح منها قرطى قالت: ثم انصرفوا ” .

جناح التخطيط بالعناية الربانية:
ميكن احلكم على جناح التخطيط من النتائج التى تتحقق فى أرض الواقع، ومن صور العناية الربانية فى 

الهجرة: 
1. خروج النبى )�( من باب بيته بني أربعني من فرسان العرب اجتمعوا على قتله، ويضع فوق رؤوسهم التراب 

وهو يتلو:) ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ( )يس:9(.
وصول املشركني إلى باب الغار الذى يختبئ فيه النبى )�( وصاحبه، وأبو بكر يقول: لو نظر أحدهم   .2

حتت قدميه لرآنا.
أجرى الله تعالى اللنب فى شاة أم معبد ولم تكن شاة حتلب، بل إن بعض الروايات تبني أن النبى )�( قال   .3

: لم َيسبق لها أن َحَملت أو ُحلبت، فكانت العناية الربانية فى إدرار اللنب منها.
جناته )�( هو وصاحبه من سراقة بن مالك.  .4

الدروس املستفادة من الهجرة
استفراغ الوسع وبذل كل الطاقة فى التخطيط البشرى:   .1

أن يكون توكلنا على الله تعالى دون اعتمادنا على األسباب، وال يعنى ذلك االتكال.  .2

القبول بقضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا ونطمئن أنه خير لإلسالم واملسلمني.  .3

الهجرة النبوية مظهر من مظاهر تأييد الله تعالى نبيه )�( والذود عنه.  .4

جواز االستعانة بذوى الكفاءة إلجناح التخطيط  حتى وإن لم يكونوا مسلمني.  .5

اختيار الرفيق قبل الطريق .  .6

7.  التخطيط املبكر ، ودراسة العواقب لكل أمر يؤمن لألمة سيرها، ويضمن للقيادة وضوح الرؤية، وعدم 
التخبط.

8.  الشورى، واإلخاء والعدل واملساواة؛ هى األسس الدستورية ألمة اإلسالم يجب رعايتها، واالهتمام بها، 
وإقامة املؤسسات التى ترعاها.

إقامة مجموعات التفكير، لتقوم بواجب التخطيط، وترعى أبعاده، وتهيئ لصنع القرار بقواعده السليمة،   .9
حتى يسهل اتخاذه .
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) التخطيط السليم أساس النجاح (... بني كيف حتقق هذا املبدأ من خالل هجرة النبى )�( .  1

2  )للمرأة دور ال يغفل فى كل زمان( ... بني كيف أدت املرأة دوًرا بارزًا فى جناح الهجرة النبوية.

3 بني كيف استعان النبى )�( بالشباب فى هجرته .

مب تفسر :   4

أ ( إذن النبى )�( ألصحابه بالهجرة إلى احلبشة ؟

ب( اختيار النبي)�( املدينة مهاجرًا ؟

ج�( اختيار النبى )�( ألبى بكر الصديق رفيًقا له فى الهجرة .

قال تعالى : ) ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ( )الفتح : 7 ( . وضح كيف سخر الله لنبيه    5

جنود السماوات واألرض , فنجحت هجرته إلى املدينة .

التدريبات



التدريبات والأن�شطة
الف�سل الدرا�سى الأول
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الـدرس
الإيـمـان باهلل تعـاىلاألول

1ـ طالب الإ�سالم اأفراده بـ :
) 	( 	 	 	 	 ممار�ضة	الف�ضائل	واجتناب	الرذائل	.	 اأ.	
) 	( 	 	 	 	 االإميان	باهلل	تعاىل	وعدم	اخل�ضوع	اإال	له.	 ب.	
) 	( 	 	 تقوية	�ضلتهم	باهلل	تعاىل	من	خالل	ممار�ضة	العبادت	.	 جـ.	
) 	( جميع	ما	�ضبق	�ضواب	.	     د.	

2ـ تتمثل الأحكام ال�رشعية يف الأحكام :
) 	( 	 	 	 	 	 	 العقدية	. اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 	 العملية	. ب.	
) 	( 	 	 	 	 	 	 االأخالقية	. جـ.	
) 	( 	 	 	 	 	 جميع	ما	�ضبق	�ضواب	. د.	

3ـ يجب الإميان بـ :
) 	( 	 	 	 	 	 اهلل	تعاىل	ومالئكته	.	 اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 اأهمية	االلتزام	باالأخالق	.	 ب.	
) 	( 	 	 	 	 	 ر�ضل	اهلل	تعاىل	وكتبه	. جـ.	
) 	( 	 	 	 	 كل	من	اأ	،	ج	�ضواب	.	 د.	

4ـ )يَْهِديِهْم َربُُّهْم ِباإِميَاِنِهْم( تعني :
) 	( 	 	 	 	 	 ير�ضدهم	ربهم	اإىل	اجلنة	. اأ.	
) 	( 	 	 يو�ضلهم	ب�ضبب	اإميانهم	وعملهم	ال�ضالح	اإىل	غايتهم	.	 ب.	
) 	( 	 	 	 	 	 ينور	لهم	طريقهم	يف	الدنيا	. جـ.	
) 	( 	 	 	 	 كل	من	اأ	،	ب	�ضواب	.	 د.	

5ـ من اأف�سل طرق و�سول الإن�سان اإىل الطماأنينة القلبية :
) 	( 	 	 	 	 	 �ضلة	الرحم	.	 اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 ذكر	اهلل	تعاىل	.	 ب.	
) 	( 	 	 	 	 	 الدعاء	للوالدين	.	 جـ.	
) 	( 	 	 	 	 االإخال�ص	فى	العمل	.		 د.	

�سع عالمة )√( اأمام الإجابة ال�سحيحة فيما يلي : 1

الوحدة 
الأوىل
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باهلل	 1	 ماذا	اأفادت	الباء	يف	قوله	تعاىل	:	)ِباإِمَياِنِهْم(	؟	وما	متطلبات	االإميان	باهلل	تعاىل	؟	وهل	ينفع	االإميان	.

تعاىل	والعمل	ال�ضالح	؟	�ضف	اأحوال	املوؤمنني	يف	اجلنة.
............................................................................................................................................................................

	............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

؟	 2	 ما	ثمار	االإميان	باهلل	تعاىل؟	وما	طرق	حت�ضيلها	.
............................................................................................................................................................................

	............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ناق�ص	هذه	العبارة	. 3	 “ اإن	جتنب	ال�ضلوكيات	ال�ضيئة	له	مردوده	على	تنمية	املجتمع	امل�ضلم	وتطوره” .
............................................................................................................................................................................

	............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

متى	ينجز	 4	 “لقد	وعد	اهلل	تعاىل	الذين	اآمنوا	وعملوا	ال�ضاحلات	باال�ضتخالف	يف	االأر�ص	والتمكني	فيها” .

اهلل	تعاىل	هذا	الوعد	لهم	؟
............................................................................................................................................................................

	............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

	؟ 5	 مب	يكون	علو	منزلة	العبد	عند	اهلل	تعاىل	يوم	القيامة.
............................................................................................................................................................................

	............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ماذا ت�ستنتج من الن�سو�ص التالية : . 6

" ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ "	.		)احلج	:54( اأ.	
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

)	احلج	:38( ب.	" ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ" 	
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

"ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گک".		)النحل	:97( جـ.	
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اأجب عما ياأتي : 2
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	�ضع	خطة	تهدف	اإىل	م�ضاعدة	زمالئك	على	حفظ	القراآن	الكرمي	يف	فرتة	زمنية	ق�ضرية	. 3
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	ابحث	يف	كتاب	اهلل	عز	وجل	عن	االآيات	القراآنية	التي	ربطت	بني	االإميان	باهلل	تعاىل	والعمل	ال�ضالح،	ثم	 4
اكتب	قائمة	بها،	واحفظها	جيدا	.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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	بالطهارة	؟	ومب	تكون	؟ 1	 ما	املق�ضود.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

مع	التمثيل	ملا	تكتب	؟ 2	 ما	املق�ضود	باجلبرية	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	اجلبرية	قبل	ال�ضفاء	؟	 3	 ما	احلكم	اإذا	�ضقطت.
 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	على	طهارة	ابتداء	؟ 4	 هل	ي�ضرتط	�ضد	اجلبرية.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

اقراأ ثم ا�ستنتج:. 5

اأ	.	قال	تعاىل	:	“  ک    ک  ک  گ  گ”.	)الفرقان	:	48(.

ب	.	قال	تعاىل	:	“  پ  ڀ  ڀ        ڀ”.	)الواقعة	:	79(.
جـ	.	قال	ر�ضول	اهلل	)ملسو هيلع هللا ىلص(	:	“ اإن	اهلل	جميل	يحب	اجلمال”.رواه	الرتمذي	.

د	.	قال	ر�ضول	اهلل	)ملسو هيلع هللا ىلص(:	“ ال	يقبل	اهلل	�ضالة	بغري	طهور”.رواه	اجلماعة	اإال	البخاري	.
هـ.	علي	بن	اأبي	طالب	)ر�ضي	اهلل	عنه(	قال:	انك�رست	اإحدى	زندي	ف�ضاألت	النبي	)ملسو هيلع هللا ىلص(	فاأمرين	اأن	

اأم�ضح	على	اجلبائر”.	رواه	ال�ضافعى	واأحمد	.

تبديل	اجلبرية	بغريها،	فما	حكم	اإعادة	امل�ضح	عليها؟ 6	 اإذا	مت	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

الـدرس
الثانى

الـطــهــارة

اأجب عن الأ�سئلة التالية: 1
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1ـ من �رشوط امل�سح على اخلفني :
) 	( 	 	 	 	 	 لب�ضهما	على	و�ضوء.	 اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 اأن	يكونا	رقيقني	.	 ب.	
) 	( 	 	 	 	 	 �ضرتهما	ملنت�ضف	القدم	. جـ.	
) 	( 	 	 	 	 	 ا�ضتم�ضاكهما	باأ�ضابع	القدم	.	 د.	

2ـ من مبطالت امل�سح على اخلفني :
) 	( 	 	 	 	 	 م�ضحهما	ب�ضدة	.	 اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 كل	�ضيء	ينق�ص	الو�ضوء	. ب.	
) 	( 	 	 	 	 نزع	اخلف	ولو	بخروج	اأكرث	القدم	.	 جـ.	
) 	( 	 	 	 	 	 كل	من	ب	،	ج	�ضواب	. د.	

3ـ حكم تبديل اجلبرية بغريها :
) 	( 	 	 	 	 	 	 جائز	. اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 	 حرام	. ب.	
) 	( 	 	 	 	 	 	 مكروه	.	 جـ.	
) 	( 	 	 	 	 	 ال	�ضيء	مما	�ضبق	�ضواب	. د.	

4. �سع عالمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )×( اأمام العبارة اخلطاأ، مع ت�سويب اخلطاأ فيما يلي : 

) 	( 	 	 	 	 مي�ضح	املقيم	على	اجلبرية	يومني	وليلة	.	 اأ.	
................................................................................................................................................

) 	( 	 	 	 مي�ضح	امل�ضافر	على	اجلبرية	ثالثة	اأيام	بلياليها	.	 ب.	
................................................................................................................................................

) 	( 	 	 	 	 ال	يرتبط	امل�ضح	على	اخلفني	مبدة	.	 جـ.	
................................................................................................................................................

) 	( 	 	 يبطل	امل�ضح	على	اخلفني	اإ�ضابة	املاء	اأكرث	اإحدى	القدمني	.	 د.	
................................................................................................................................................

) 	( 	 	 ثبتت	م�رسوعية	امل�ضح	على	اخلفني	باأحاديث	كثرية	.	 هـ.	
................................................................................................................................................

�سع عالمة )√( اأمام الإجابة ال�سحيحة فيما يلي : 2
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ن	ما	تتوقعه	لو	ترك	امل�ضلمون	 	اكتب	اأكرب	عدد	من	النتائج	املرتتبة	على	حمافظة	امل�ضلمني	على	النظافة،	ثم	دوِّ 3
هذا	االأمر	.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	اكتب	بحًثا	م�ضغًرا	عن	مظاهر	التي�ضري	يف	ت�رسيع	الطهارة	. 5
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	ابحث يف كتب الفقه عن حلول فقهية للم�ساألتني التاليتني: 4
• رجل	تو�ضاأ	مباء	البحر	فهل	ي�ضح	و�ضوءه.	

،	ما	حكم	و�ضوءه. • رجل	اأخذته	�ضنة	من	النوم	يف	امل�ضجد	وهو	ينتظر	ال�ضالة	
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

) 	( 	 	 	 	 	 يكره	م�ص	امل�ضحف	وحمله	. و.	
................................................................................................................................................

) 	( 	 	 	 يحرم	على	اجلنب	واحلائ�ص	اأن	ميكثا	يف	امل�ضجد	.	 ز.	
................................................................................................................................................
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اأي	راأي	متيل	مع	التدليل	على	ما	 1	 	ذلك	مو�ضحا	اإىل	. العلماء	يف	الرحم	التي	جتب	�ضلتها” بنيِّ “اختلف	

تختار	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

من	الوا�ضل؟	ومن	القاطع	؟	مع	التمثيل	لذلك	. 2	 .
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

كانت	�ضلتهم	تقربهم	اإىل	االإ�ضالم	؟ 3	 ما	حكم	�ضلة	الرحم	بالن�ضبة	للكافر	اأو	الفاجراإذا	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

؟ 4	 ما	املق�ضود	بالرحم	؟	وما	مرادف	"فرغ	منه" ؟	وماذا	يعني	لفظ	“العائذ	بك” .
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

. 5	 اكتب	مقااًل	بعنوان	“االأخالق	واالإميان	�ضنوان	ال	ينف�ضالن”.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

اأ	.	قال	ر�ضول	اهلل	)ملسو هيلع هللا ىلص(:	“ اإن	اهلل	خلق	..................،	حتى	اإذا	فرغ	منه	قالت	الرحم	:	.....................	،	

قال:	نعم،	اأال	تر�ضني	.................	واأقطع	من	قطعك؟	قالت	:	بلى	يا	رب،	قال	:	...........	.

ب.	قال	ر�ضول	اهلل	)ملسو هيلع هللا ىلص(	:	“اأكمل	املوؤمنني	اإمياًنا	............” .

	واأقربكم	مني	جمل�ًضا	يوم	القيامة	...........”. جـ	.قال	ر�ضول	اهلل	)ملسو هيلع هللا ىلص(	:	“ اإن	اأحبكم	اإيلَّ

الـدرس
الثالث

�صـلـة الـرحــــم

اأجب عن الأ�سئلة التالية: 1

2 اأكمل ما يلي :
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) 	( 	 	 وجه	احلقيقة	تاأكيًدا	.	 1	 قيام	الرحم	الوارد	يف	احلديث	هو	على	.

) 	( 	 	 كاأنه	قطع	ال�ضبب	املت�ضل	.	 2	 القطيعة	تعني	العقوق	وهو	ال�ضق	.

) 	( 	 	 والتنا�ضح،	والعدل	واالإن�ضاف	.	 3	 تكون	�ضلة	الرحم	بالتواد،	.

) 	( 	 	 	 	 قطيعتها	مكروهة	.	 4	 �ضلة	الرحم	م�ضتحبة	و	.

) 	( 	 	 	 	 اإح�ضانه	.	 5	 الو�ضل	من	اهلل	كناية	عن	عظيم	.

يلي:3 فيما   )×( ، وعالمة  ال�سحيحة  العبارة  اأمام  �سع عالمة )√( 

	ابحث	يف	اأحد	الربامج	االإلكرتونية	اخلا�ضة	باالأحاديث	النبوية	عن	االأحاديث	التي	تتعلق	ب�ضلة	الرحم،	 5

ثم	اكتب	قائمة	بها	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4 اقرتح	حلوال	عملية	لعالج	القطيعة	)قطيعة	الرحم(	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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	تغلب	عليها	؟ 1	 ما	ال�ضعوبات	التي	�ضادفت	النبي	)ملسو هيلع هللا ىلص(	فى	دعوته؟	وكيف.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	اأحدها	بالتف�ضيل	.		 2	 د	العوامل	التي	كانت	�ضبًبا	يف	جناح	النبي	)ملسو هيلع هللا ىلص(	يف	دعوته،	ثم	تناول. عدِّ
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	حتى	تغلبت	عليه. 3	 اكتب	موقًفا	�ضعًبا	واجهك،	وتاأ�ضيت	فيه	بالنبي	)ملسو هيلع هللا ىلص(.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1ـ كان )ملسو هيلع هللا ىلص( ي�ستخدم اأ�سلوب الغائب عند ت�سويب اخلطاأ للمخطئ:
) 	( 	 	 	 	 	 احلا�رس	. اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 الغائب	. ب.	
) 	( 	 	 	 	 امل�رس	على	خطئه.		 جـ.	
) 	( 	 	 	 	 اخلائف	من	ت�ضويب	اخلطاأ	. د.	

2ـ من الأ�ساليب التي �ساعدت النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( على النجاح يف دعوته اأنه كان:
) 	( 	 	 	 ال	ياأمر	بكل	االأوامر	دفعة	واحدة	.	 اأ.	
) 	( 	 	 	 ب.	ياأمر	بكل	االأوامر	دفعة	واحدة	.	
) 	( 	 	 	 جـ.	ال	ينهى	بكل	النواهي	دفعة	واحدة	.	
) 	( 	 	 	 	 كل	من	اأ	،	ج	�ضواب	. د.	

3ـ كان )ملسو هيلع هللا ىلص( : يخاطب النا�ص ...
) 	( 	 	 	 	 	 بلهجاتهم	. اأ.	
) 	( 	 	 	 	 ب.	بالعربية	الف�ضحى	.	
) 	( 	 	 	 	 جـ.	على	قدر	عقولهم	.	
) 	( 	 	 	 	 كل	من	اأ	،	ج	�ضواب	. د.	

الـدرس
عوامل جناح الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص  يف دعوتهالرابع

اأجب عن الأ�سئلة التالية:1

�سع عالمة )√( اأمام الإجابة ال�سحيحة فيما يلي : 2
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4ـ تكرار اخلطاب ثالثا من جانب النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( يدل على :
) 	( 	 	 	 	 	 ف�ضاحته	. اأ.	
) 	( 	 	 	 	 	 ب.	حكمته	.
) 	( 	 	 	 	 	 جـ.	قوة	األفاظه	.
) 	( 	 	 	 	 قوة	بيانه	.	 د.	

5ـ ال�سبب يف تخوله )ملسو هيلع هللا ىلص( اأ�سحابه باملوعظة يكمن يف .
) 	( 	 	 	 	 خوفه	عليهم	من	ال�ضاآمة	. اأ.	
) 	( 	 	 	 	 ب.	مراعاته	الأحوالهم	.	
	) 	( 	 	 	 	 التي�ضري	عليهم	.	 جـ.	
) 	( 	 	 	 	 رغبته	يف	حمو	اأميتهم	.	 د.	

6ـ خاطب اأبو بكر ر�سول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( بقوله : لقد طفت يف العرب و�سمعت ف�سحاءهم، فما �سمعت... 
) 	( 	 	 	 	 	 اأبلغ	منك	. اأ.	
) 	( 	 	 	 	 ب.	اأف�ضح	منك	.	
) 	( 	 	 	 	 	 اأ�ضعر	منك	. جـ.	
) 	( 	 	 	 	 	 اأاأدب	منك	. د.	

7ـ من عوامل جناح النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( يف دعوته :
) 	( 	 	 	 	 ف�ضاحته	وبالغته	.	 اأ.	
) 	( 	 	 	 	 ب.	اال�ضتعانة	ب�ضحابته	.	
) 	( 	 	 	 	 التخطيط	املتقن	.		 جـ.	
) 	( 	 	 	 	 ال	�ضيء	مما	�ضبق	�ضواب	. د.	

3 �ضارك	زمالءك	يف	و�ضع	قائمة	بعوامل	جناح	امل�ضلم	يف	حياته.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

الر�ضول	)ملسو هيلع هللا ىلص(”،	واقراأ	ما	كتب	حول	هذا	 	ا�ضتعر	من	املكتبة	اأحد	الكتب	التي	تتحدث	عن	“اأخالق	 4

املو�ضوع،	ثم	دون	املعاين	الزائدة	عما	در�ضته،	واعر�ضها	على	زمالئك	بال�ضف	ب�ضحبة	معلمك	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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5 بني الن�سني التاليني معنى م�سرتك، �سجله يف دفرتك ثم اعر�سه على معلمك .

اأ	ـ	قال	تعاىل	:	“ َواإِنََّك	َلَعلى	ُخُلٍق	َعِظيٍم”.	)القلم	:4(

ب	ـ	�ُضِئَلت	ال�ضيدة	عائ�ضة	)ر�ضي	اهلل	عنها(	عن	خلقه	)ملسو هيلع هللا ىلص(	فقالت	:	“ كان	خلقه	القراآن” .	رواه	اأحمد	

يف	امل�ضند،	والبخاري	يف	االأدب	املفرد	.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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	ما	متطلبات	االإميان	باهلل	تعاىل؟ 1

	قال	تعاىل	)ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ (	)احلج:54( 2

و�ضح	ثمرة	االإميان	التى	وردت	فى	االآية.

	اأكمل مكان النقط: 3

يحرم	على	اجلنب	اأن:

ب	.	.................................................. 	 اأ	.	..................................................	

د	.	..................................................... 	 جـ	.	...............................................	

هـ	.	...............................................

4 مب تف�رش:

اأ	.	م�رسوعية	امل�ضح	على	اخلفني؟

ب	.	لي�ص	الوا�ضل	باملكافئ؟

جـ	.	التخطيط	اجليد	وال�ضورى	من	عوامل	جناح	النبى	ملسو هيلع هللا ىلص	فى	دعوته؟

	قال	تعاىل	)ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ   5

ڃ  ڃ(.)�ضورة	يون�ص	:	9(
اأ	.اكتب	مرادف	)النعيم(،	وم�ضاد	)يهديهم(.

ب	.العمل	دليل	على	�ضدق	االإميان.	و�ضح	ذلك	من	خالل	فهمك	لالآية.

جـ	.ما	جزاء	املوؤمنني	كما	فهمت	من	االآية؟

	جاء	رجل	اإىل	النبى	ملسو هيلع هللا ىلص	ي�ضاأله:	قل	ىل	فى	االإ�ضالم	قواًل	ال	اأ�ضاأل	عنه	اأحًدا	بعدك.	قال	له	ملسو هيلع هللا ىلص	"قل:	اآمنت	 6

باهلل	ثم	ا�ضتقم".

اأ	.	ما	متطلبات	اال�ضتقامة؟

ب	.	اكتب	اآية	قراآنية	تربز	جزاء	امل�ضتقيمني.

أنشطة وتدريبات عىل الوحدة األوىل
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جـ	.	ابحث	فى	االإنرتنت	واأكمل:	من	االأعمال	التى	تدل	على	اال�ضتقامة:

	 	..................................................	.1

..................................................	.2

	 	..................................................	.3

...................................................4

	ما	املق�ضود	بالطهارة؟	ومب	تكون؟ 7

الطهارة	هى:	............................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

تكون	الطهارة	بـ........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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املالئكة	واجلن؟ 1	 .
.....................................................................................................................................................

املوجات	الال�ضلكية؟ 2	 .
.....................................................................................................................................................

هل	هذه	االأمور	ال�ضابقة	ت�ضاهد	وحت�ص؟	 3	 .
.....................................................................................................................................................

الـدرس
األول

الإيـمـان باملــالئـكـة

	اقراأ	الن�ص	جيدا	ثم	ا�ضتخرج	اأهدافه	ومقا�ضده. 1

قال	اهلل	تعاىل:	)ڱ  ں  ں   ڻ(	)�ضورة	الذاريات	:	20(
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	خل�ص	ما	ميكن	اأن	ن�ضتنتجه	من	االآيه	ال�رسيفة	من	خالل	ما	در�ضت. 2

)�ضورة	 ۀ(	 ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   )ڳ  

البقرة:285(

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

	ادخل	املكتبة	واأح�رس	امل�ضحف	ال�رسيف	وا�ضتخرج	منه	ثالث	اآيات	ترد	على	الذين	يزعمون	اأن	املالئكة	 4
بنات	اهلل.

.....................................................................................................................................................

) 	( 	 	 	امل�رسكون	كانوا	ينكرون	وجود	املالئكة.	 1	 .
) 	( 	 	 	 	 املالئكة	عباد	مكرمون.	 2	 .
) 	( 	 	 	 املالئكة	لي�ص	لهم	وظائف	اإال	عبادة	اهلل.	 3	 .
) 	( 	 	 االإميان	باملالئكة	لي�ص	ركنا	من	اأركان	االإميان.	 4	 .

5	 .) 	( 	 	 	 	 خلق	اهلل	املالئكة	من	نور.	

مب تعرف كاًل مما يلى:3

�ضع	عالمة	)√(	اأمام	العبارة	ال�ضحيحة	فيما	يلي:	5

الوحدة 
الثانية
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6 يجب الإميان بوجود املالئكة وهذا يعني: الت�صديق اجلازم باأن هلل تعاىل مالئكة موجودين وخملوقني..
هذا التعريف:

�صحيح.     اأ. 
خطاأ. ب. 

يحتاج اإىل تعديل. جـ. 

يحتاج اإىل تكملة. د. 

7 ا�صتعن ب�صبكة املعلومات الدولية واكتب ثالثة اأ�صطر عن اأثر الإميان بالغيب فى عقيدة امل�صلم.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

8 للمالئكة عالقة وثيقة بالإن�سان فهم:
موكلون اأثناء تخليق الإن�صان بنقله من طور اإىل طور وت�صويره. اأ. 

حفظه فى اأطباق الظلمات الثالثية فى بطن اأمه. ب. 
كتابة رزقه وعمله واأجله و�صقاوته و�صعادته. جـ. 

كيف ت�صتخرج هذا من خالل ما در�صت فى الإميان واملالئكة؟
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اكتب فى كرا�صتك ثالثة اأ�صطر عن احلكمة من اإخبار اهلل تعاىل بوجود املالئكة ووجوب الإميان بهم. 9
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

•الإميان باملالئكة من عقيدة املوؤمن. 	
•من ينكر املالئكة ومل يوؤمن بهم كافر. 	

•وجود املالئكة غري ثابت بالدليل القطعى . 	
•عدم الإميان باملالئكة لي�س خمالف ل�رصيح القراآن وال�صنة. 	

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اخرت الإجابة ال�صحيحة مما ياأتى، واكتب ما يدل عليها10
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ما  العباد  يكتبون على  الذين  الكاتبني  الكرام  املالئكة  اآيات عن  اأربع  ال�رصيف  امل�صحف  ا�صتخرج من  15

يفعلون.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

الذين ينكرون الغيب ول يوؤمنون اإل باملح�صو�س قالوا ل وجود اإل للمادة لأن احلوا�س ل تدرك غريها  16

ا عليهم  وما لتدركه احلوا�س فهو غري موجود، هل هذا �صحيح؟ واإذا كان هذا غري �صحيح..اكتب ردًّ
ودعمه بالأدلة امل�صاهدة.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

املوكل بالوحى من اهلل اإىل ر�صله هو.................. 1
و�صف اهلل تعاىل ر�صوله جربيل ب�صفات هى كلها ثناء ،اذكرها 2 .

املوكل بقب�س الأرواح هو................. ، الآية التى تدل على ذلك هى.................. 3

اأكمل ما ياأتي:12

اذكر الآية التى تدل على اأن هلل مالئكة موكلون بحفظ العبد. 13

.....................................................................................................................................................

................... قال ر�صول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون فى �صالة. 1

و�صالة .............................. ثم يعرج ............................ فيقولون تركناهم وهم ...............................
واأتيناهم وهم .............................

املوكلون بحفظ عمل العبد من خري و�رص هم........................... 2

اأكمل ما ياأتي:14

املالئكة عباد مكرمون خلقهم اهلل تعاىل لـ................ولي�صوا.................ول.................ول يعلم..........
اإل اهلل، يحملون ر�صالت ..........ويوؤدونها وهم: .......................

اأكمل ما ياأتي:11
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1 علل: اأمر النبى )ملسو هيلع هللا ىلص( بال�صالة عند حدوث الك�صوف اأو اخل�صوف؟
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3 قال اهلل تعاىل: )ڍ  ڍ   ڌ( )�صورة الرحمن:5(

اخرت من اجلمل الآتية ما يدخل فى معنى الآية الكرمية:
ال�صم�س اأهم جنم ل�صكان الأر�س لأنهم يعي�صون على �صوئها وحرارتها وجاذبيتها. اأ. 

جاذبية ال�صم�س وجاذبية القمر لالأر�س لهما ح�صابهما فى توازن و�صعهما. ب. 
لول ال�صم�س ما زالت الظلمة. جـ. 

حركة ال�صم�س والقمر بح�صاب ل يتغري. د. 
القمر له اأثر قوى فى حياة النا�س. هـ. 

.....................................................................................................................................................

) �صالة الك�صوف واخل�صوف �صنة للرجال والن�صاء.    )  1 .
)  ( ت�صلى �صالة الك�صوف اخل�صوف فى اأى وقت.     2 .
)  ( ينادى ل�صالة الك�صوف واخل�صوف لت�صلى جماعة.    3 .
)  ( يجوز �صالة الك�صوف واخل�صوف منفرًدا.     4 .

الـدرس
الثانى

�سالة الك�سوف واخل�سوف

�صع عالمة )√(  اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )×( اأمام العبارة اخلطاأ فيما يلي:2

 ملاذا كان للقمر اأثر قوى فى حياة النا�س؟
اأ. لأنه العامل الأهم فى حركة املد واجلزر فى البحار.

لأن القمر ي�صري فى حركته  بح�صاب ل يتغري. ب. 
لأن جاذبية القمر لالأر�س لها ح�صابها فى توازن و�صع الأر�س. جـ. 

.....................................................................................................................................................

ا�صتعن ب�صبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(4
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6 اذكر دلياًل من ال�صنة املطهرة يدل على اأن الر�صول )ملسو هيلع هللا ىلص( �صلى �صالة الك�صوف واأمر بها.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

8 كون جمموعة من زمالئك ل تقل عن اأربعة ثم �صلى بهم �صالة الك�صوف كما تعلمت فى الدر�س.

ل�صالة  امل�صجد  اإىل  )ملسو هيلع هللا ىلص(  اهلل  ر�صول  خرج  عندما   )g( عائ�صة  ال�صيدة  روته  الذى  احلديث  اكتب   9
الك�صوف.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اإن وقع الك�صوف فى اآخر النهار ل مانع من �صالة الك�صوف. اأ. 
وقت �صالة الك�صوف من ظهور الك�صوف حتى ت�صفو ال�صم�س. ب. 

�صالة اخل�صوف ت�صلى اأثناء النهار.  جـ. 
اإذا اجنلى �صوء القمر اأثناء �صالة اخل�صوف �صليت �صالة النفل. د. 

.....................................................................................................................................................

اخرت الإجابة ال�صحيحة من العبارات الآتيه:7

�صالة الك�صوف واخل�صوف تعنى ت�رصع النا�س اإىل اهلل بالدعاء اأن يزيل التغيري و اأن ي�صفو الكوكب 
ويتجلى.

التعريف:
�صحيح.                اأ. 

خطاأ.             ب. 
يحتاج اإىل تعديل.             جـ. 

يحتاج اإىل تكملة. د. 
.....................................................................................................................................................

�صع عالمة )√( اأمام الإجابة املنا�صبة فيما يلي:5
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ابحث فى املكتبة عن كتاب تذكر فيه اأدعية مثل )زاد املعاد( لبن قيم اجلوزية اأو )اإحياء علوم الدين(  12

للغزاىل وا�صتخرج بع�س الأدعية والأذكار التى ميكن اأن حتفظها وتدعو اهلل بها فى ال�صدة والزلزل اأو 
اأى �صيء ينزل بالإن�صان.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

10 ما الذى ي�صتحب فعله فى الك�صوف واخل�صوف؟

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اأ�رص فى �صالة الك�صوف؟ وما احلكم لو جهر فى  11 ملاذا جهر النبى )ملسو هيلع هللا ىلص( فى �صالة اخل�صوف؟ وملاذا 

�صالة الك�صوف؟
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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1 ما الهدف من معجزة الإ�رصاء واملعراج؟
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3 اذكر الآيات التى تدل على الإ�رصاء والآيات التى تدل على املعراج.
....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ذهب النبى اإىل اأهل الطائف طمًعا فى ن�رصتهم فاآذوه ومل يدع عليهم بل................بـ................ وكان 

ر�صول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( ياأوي................ عند زوجته خديجة، وكان يجد عند عمه................فتوفاهما اهلل 

فى عام واحد عرف بعام................ف�صرب النبى على فراقهما ومل................

معجزة الإ�رصاء واملعراج مكاأفاة للنبى )ملسو هيلع هللا ىلص( على �صربه فى تبليغه ر�صالة ربه. اأ.   

معجزة الإ�رصاء واملعراج انت�صار للر�صول لعدم حتمله اأذى قري�س. ب.   

معجزة الإ�رصاء واملعراج تثبيت للنبى)ملسو هيلع هللا ىلص( واإطالعه على اآيات اهلل الكربى فى الأر�س وال�صماء. جـ.   

معجزة الإ�رصاء واملعراج مل تكن موؤيدة للر�صول )ملسو هيلع هللا ىلص( فى دعوته. د.   
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

الـدرس
الثالث

الإ�ســـراء واملـعـراج

اخرت الإجابة ال�صحيحة من العبارات التالية:2

اأكمل ما ياأتي:4

5 اذهب اإىل املكتبة وا�صتخرج كتاب �صرية ابن ه�صام واكتب م�صاهدات الر�صول فى رحلة الإ�رصاء.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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6 ا�صتخرج كتاب �صرية بن ه�صام من املكتبة واكتب م�صاهدات الر�صول فى املعراج.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

7 كيف ت�صتنتج هذه الأمور من رحلة الإ�رصاء واملعراج؟وما الذى يدل عليها فى الرحلة؟
معجزة الإ�رصاء واملعراج تدل على ما اأ�صبغه اهلل على القد�س وعلى امل�صجد الأق�صى من اجلالل  اأ. 

واملجد.
للقد�س وامل�صجد الأق�صى فى الإ�صالم منزلة رفيعة عند اهلل ومالئكته وعند النا�س عامة  وامل�صلمني  ب. 

خا�صة.
اإن احلق الإلهى وال�رصعية الدولية وكل القوى الإن�صانية ال�رصيفة لتوؤكد حق الفل�صطنيني فى اأر�صهم  جـ. 

وديارهم.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

8 اكتب بع�س الدرو�س والعرب من معجزة الإ�رصاء واملعراج.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

9 من اأين ناأخذ العفو و الت�صامح فى معجزة الإ�رصاء واملعراج؟ ثم افتح امل�صحف واذكر اآيه اأمر بها النبى 
فى ذلك.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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أنشطة وتدريبات عىل الوحدة الثانية

1 اكتب بقية احلديث: قال ر�صول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( حينما �ُصئل عن الإميان : 

................................................................................................................................................

2 �سع عالمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة )×( اأمام العبارة اخلطاأ فيما يلى:

)  ( اأ. الغيب كل ما يقع حتت احلوا�س ول يدرك بالعقل.    

)  ( ب. الك�صوف لل�صم�س واخل�صوف للقمر.     

)  ( جـ. وقت �صالة الك�صوف واخل�صوف من ظهوره اإىل انتهائه.   

)  ( د . الإ�رصاء هو ال�صري نهار من امل�صجد احلرام اإىل امل�صجد الأق�صى.  

ن كم مرة وردت كلمة املالئكة فى امل�صحف. 3 ا�صتعن مبعجم األفاظ القراآن ثم دوِّ

4 ابحث فى املكتبة والإنرتنت عن اأ�صباب رحلتىالإ�رصاء واملعراج واأوجه الإعجاز فيهما.

5 يقول ر�صول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(  )اإن ال�صم�س والقمر اآيتان من اآيات اهلل ل ينك�صفان ملوت اأحد ول حلياته فاإذا 

راأيتموهما فادعوا اهلل حتى تنجلى(.

بالدعاء عند م�صاهدة الك�صوف اأو اخل�صوف؟ • ملاذا اأمرنا النبى )ملسو هيلع هللا ىلص( 	

•)اآيتان - تنجلى( ادخل كل كلمة فى جملة تو�صح معناها. 	

•ما الذى ير�صدنا اإليه احلديث؟ 	

6 اذهب اإىل مكتبة املدر�صة وابحث فى اأحد كتب التف�صري عن تف�صري الآية رقم )2( من �صورة النحل وتدبر 

معناها، ثم دونه وبني عالقته بوجوب الإميان باملالئكة.
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الـدرس
األول

�لإيـمـان بالقــر�آن

1 تعاون مع زميلك , وا�شتعن ب�شبكة الإنرتنت اأو باملعجم املفهر�س لألفاظ القراآن الكرمي , وابحث عن   
اأ�شماء القراآن يف القراآن الكرمي  .

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2 ا�شتعن ب�شبكة املعلومات الدولية وباملعجم املفهر�س, و ت�شابق مع زمالئك يف الإجابة عن الأ�شئلة   
املوجودة باجلدول التايل :

3 قال ر�شول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص( يف و�شف القراآن الكرمي :  
) كتاب اهلل فيه نباأ من قبلكم , وخرب ما بعدكم , وحكم ما بينكم , هو الف�شل لي�س بالهزل (

و�شح املق�شود بكل تعبري مما يلي : اأ. 
)فيه نباأ من قبلكم, خرب ما بعدكم , حكم ما بينكم(

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

�لإجابـة�ل�سـ�ؤ�ل

الفرقان ( يف   ( •كم عدد مرات تكرار كلمة  	
امل�شحف ؟ 

( يف  تهتدون   ( كلمة  تكرار  مرات  عدد  •ما  	
امل�شحف ؟

�شماع  عند  بالإن�شات  الأمر  ورد  مرة  •كم  	
القراآن , يف امل�شحف ؟

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

�ل�حدة 
�لثالثة
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اقراأ �شورة الفرقان اإىل اآخرها قراءة متاأنية , ثم امالأ الفراغات املوجودة باجلدول التايل : 4  

5  الإميان بالقراآن يك�شب �شاحبه ال�شجاعة والثقة , وينزع من قلبه الياأ�س واخلوف , ناق�س هذه العبارة 

يف �شوء فهمك ال�شحيح لالإميان .
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...............................................................................ترتيب ال�شورة يف القراآن

...............................................................................عدد الآيات

...............................................................................عدد الكلمات

...............................................................................اجلزء

...............................................................................احلزب

...............................................................................�شبب الت�شمية

قال اأحمد �شوقي : ب. 
وجئتنا بكتاب غري من�رصم  جاء النبيون بالآيات فان�رصمت             

يزينهن جمال العتق والقدم  اآياته كلما طــال املــدى جــدد              
•ما �شفات القراآن التي ا�شتمل عليها البيتان ؟ 	

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

جـ. ما الفرق يف املعنى بني ) الف�شل ( , و ) الهزل ( ؟
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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8  اكتب بحًثا ق�شرًيا عن ) ف�شائل القراآن الكرمي ( .  
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.ميكنك  منها  القراآن  موقف  وبني  معا�رصة  ق�شية  تخري  العنوان  هذا  حتت   ) الع�رص  وق�شايا  القراآن   (  9  
ال�شتعانة ب�شبكة املعلومات الدولية جلمع املعلومات والآراء حول الق�شية التي �شتتناولها .

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

• اتبع النا�س منهج اهلل يف القراآن ؟ 	
..................................................................................................................................................

•حافظ امل�شلم على تالوة القراآن ؟ 	
..................................................................................................................................................

•مل يحرف اأهل الكتاب الكتب املنزلة على ر�شلهم ؟ 	
..................................................................................................................................................

ماذا يحدث لو : 7

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    )ڤ    : تعاىل  قال   6  
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ (  املائدة16-15

معنى ) مبني ( : ............................................... اأ. 

معنى ) �شبل ال�شالم ( : .....................................

املراد بـ ) الظلمات ( : ......................................

املراد بـ ) النور ( : ............................................

يف الآيتني دليل على اأن القراآن الكرمي كالم اهلل – عز وجل - و�شح ذلك. ب. 

..................................................................................................................................................

جـ. تربز الآيتان ف�شل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص , ونتيجة الإميان به وبالقراآن الكرمي . و�شح ذلك.
..................................................................................................................................................
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1 عن اأبي هريرة d, عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص , قال : �شالة الرجل يف جماعة ت�شعف على �شالته يف بيته , اأو يف   
�شوقه خم�ًشا وع�رصين �شعًفا , وذلك اأنه اإذا تو�شاأ فاأح�شن الو�شوء , ثم خرج اإىل امل�شجد ل يخرجه اإل 
ال�شالة مل يخط خطوة اإل ُرفعت له بها درجة وُحط عنه بها خطيئة , فاإذا �شلى مل تزل املالئكة ت�شلي 

عليه ما دام يف م�شاله ما مل يحدث : اللهم �شل عليه وارحمه , ول يزال يف �شالة ما انتظر ال�شالة (
اأكمل مكان النقط : اأ. 

معنى ) ت�شعف ( : ..................................................... 
م�شاد ) ُرفعت ( : ......................................................  

وجمع ) خطيئة ( : ....................................................

املراد بـ ) اللهم �شل عليه وارحمه ( : ..........................

مب برر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الزيادة يف ثواب �شالة اجلماعة ؟ ب. 
..................................................................................................................................................

جـ. كيف تربط بني قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) ل يخرجه اإل ال�شالة ( وبني قوله ملسو هيلع هللا ىلص ) اإمنا الأعمال بالنيات (؟
..................................................................................................................................................

د. عالم يدل دعاء املالئكة ملن ي�شلي يف جماعة ؟
..................................................................................................................................................

ا�شتعن ب�شبكة املعلومات الدولية وابحث عن حديث اآخر يربز ف�شل �شالة اجلماعة , وامالأ ال�شكل  هـ. 
التايل :

الـدرس
الثانى

�ســالة �لـجـمـاعـة

ما ير�سد �إليه�حلديث
...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................



الوحدةالثالثة - التخطيط والنجاح

الرتبية الدينية اإلسالمية- الصف الثاىن الثانوى 27الفصل الدراىس األول

3 تعاون مع زمالئك يف اإعداد جملة عن �شالة اجلماعة .

4  بني عالقة �شالة اجلماعة مبا يلي : 
الدميقراطية : ..........................................................................................................................
التاآلف الجتماعي : ...............................................................................................................
امل�شاواة : ...............................................................................................................................

5 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ) �شالة الرجل مع الرجل اأزكي من �شالته وحده , و�شالته مع الرجلني اأزكى من   
�شالته مع الرجل , وما كان اأكرث فهو اأحب اإىل اهلل (. 

تخري ال�شواب مما بني القو�شني : اأ. 
اأكرث اأجرا ( . • معنى ) اأزكى ( :  ) اأطهر – اأجمل – 	

•كلما كرث العدد يف �شالة اجلماعة كان ذلك :  	
) اأحب اإىل اهلل – اأكرث ثوابا – اأي�رص يف التعارف بني امل�شلمني ( .

ما الذي ير�شد اإليه احلديث ؟  ب. 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

جـ. ما راأيك فيمن يتخلف عن �شالة اجلماعة بحجة ُبعد حمل اإقامته عن امل�شجد ؟
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

هم وتراُحمهم وتعاُطفهم , مثُل اجل�شد, اإِذا ا�شتكى منه  2  قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : ) َمَثُل املوؤمنني يف َتَوادِّ  
ى (   )اأخرجه البخاري وم�شلم  ( َهِر واحُلمِّ ع�شو َتَداَعى له �شائُر اجل�شد بال�شَّ

 كيف حتقق �شالة اجلماعة املعاين الجتماعية التي ير�شدنا اإليها احلديث ؟ 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



الفصل الدراىس األولالرتبية الدينية اإلسالمية- الصف الثاىن الثانوى 28

الوحدة الثالثة- التخطيط والنجاح 

اأ.   علمت اأن اأحد اأقاربك ل ي�شلي يف جماعة: 
) حتتقره وتتجنبه – تن�شحه باملواظبة على �شالة اجلماعة – تهينه اأمام النا�س ( .

..............................................................................................................................................

تنعقد �شالة اجلماعة:  ب. 
) بالإمام واآخر معه – باثنني مع الإمام – �شبعة مع الإمام ( .

..............................................................................................................................................

جـ. ي�شتحب ملن خرج اإىل امل�شجد اأن : 
) ي�رصع يف امل�شي – يقدم رجله اليمنى – ل يتو�شاأ اإل يف امل�شجد ( .

..............................................................................................................................................

عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : ل متنعوا اإماء اهلل م�شاجد اهلل , ولكن ليخرجن وهن  7
تفالت . )عند الإمام اأحمد واأبي داود ( 

ما املراد بكل من : اإماء اهلل – تفالت ؟ اأ. 
..............................................................................................................................................

ما حكم خروج املراأة حل�شور �شالة اجلماعة ؟ ب. 
..............................................................................................................................................

جـ. ما اآداب خروج املراأة حل�شور �شالة اجلماعة ؟
..............................................................................................................................................

ا�شتعن ب�شبكة املعلومات الدولية, اأو مبكتبة املدر�شة , واكتب بحًثا عن اآداب اخلروج وامل�شي اإىل �شالة  8
اجلماعة.

اأكمل ال�شكل : تعلمت من �لدر�س9

تخري ال�شواب مما بني القو�شني  معلاًل: 6



الوحدةالثالثة - التخطيط والنجاح

الرتبية الدينية اإلسالمية- الصف الثاىن الثانوى 29الفصل الدراىس األول

الـدرس
الثالث

�أحـكـام وحـــدود

1 �شارك زمالءك يف بيان  تعريف احلد وامالأ ال�شكل  التايل :

2 ا�شتعن  مب�شادر التعلم املختلفة  , واأكمل ال�شكل التايل :

معناها�لعـبــارة

...............................................................................عقوبة

...............................................................................مقدرة

...............................................................................�رصعا

...............................................................................على مع�شية

...............................................................................يغلب فيها حق اهلل 

دو�عي هذ� �حلكمحكمه�حلد

..................................................................................الزنا

..................................................................................القذف

..................................................................................الردة

..................................................................................اخلمر

..................................................................................ال�رصقة

..................................................................................البغي

..................................................................................احلرابة

3 ما احلكمة من م�رصوعية اإقامة احلد على ال�شارق؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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الوحدة الثالثة- التخطيط والنجاح 

التحذير  ابن عمر  تقدم لك يف حديث  وقد   , ) البخاري وم�شلم  رواه   (  ) توؤجروا  ا�شفعوا   ( ملسو هيلع هللا ىلص  قال   
من ال�شفاعة يف احلدود , واأنت تعلم اأنه ل ميكن اأن يكون هناك تعار�س بني الن�شو�س ال�رصعية , فما 

املق�شود بال�شفاعة يف احلديثني ؟
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ا�صتعن مب�صادر التعلم املختلفة و اأجب : 4

5 ماذا يحدث اإذا عمل كل �شخ�س على اإقامة احلدود على من راآه يرتكب خمالفة يرتتب عليها حد من 
احلدود ال�رصعية ؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

التعلم املختلفة وابحث عن ق�شة املراأة املخزومية التي �رصقت وموقف الر�شول من  اإىل م�شادر  6 ارجع 

�شفاعة اأ�شامة لها , وبني التوجيهات الرتبوية امل�شتفادة من هذه الق�شة.
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�شلم قال : ) كل م�شكر خمر وكل خمر حرام (
..............................................................................................................................................

عن جابر بن عبد اهلل ر�شي اهلل عنهما عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ) ما اأ�شكر كثريه فقليله حرام ( 
..............................................................................................................................................

7 ا�صتنبط من احلديثني التاليني اأهم الفوائد التي ا�صتمال عليها :

8 ما احلكمة من حترمي كل من اخلمر – املخدرات ؟
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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9 ناق�س مع زمالئك ق�شية انت�شار املخدرات بني ال�شباب و�شبل الوقاية من خطرها و�شبل التخل�س منها,    
وامالأ ال�شكل التايل :

�سبل �لتخل�س منها�سبل �ل�قاية منها�أ�سباب �نت�سار �ملخدر�ت

..................................

..................................

..................................

..................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

12 ياأخذ بع�س ال�شغار من مال الأب اأو الأخوة دون علمهم , وقد يت�شاهل الأب يف تاأديب ابنه , فما راأيك 

يف موقف الأب ؟ وما الآثار ال�شلبية املرتتبة على ذلك يف امل�شتقبل ؟
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

10 اكتب ر�شالة توجهها اإىل �شاحب لك , علمت اأنه قد وقع يف �رصب الدخان , وبني له الآثار ال�شلبية   
املرتتبة على �رصبه , وكيف يكون �شبًبا يف الوقوع يف تعاطي املخدرات  , وما �شبل الوقاية منه ؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

11 قال تعاىل : ) ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ    ( 

املائدة:38

ملسو هيلع هللا ىلص قال : ) ل يزين الزاين حني يزين وهو موؤمن ول ي�رصق  اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه عن النبي  وعن 
ال�شارق حني ي�رصق وهو موؤمن (

بني وجه الدللة من الآية واحلديث على حترمي ال�رصقة . اأ. 
وجه الدللة من الآية : .....................................................................................................
وجه الدللة من احلديث : ................................................................................................

ما معنى ) نكاًل (؟ .................................................. ب. 
جـ. ما حكم ال�رصقة ؟ وما احلكمة من حترميها ؟

..............................................................................................................................................
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الوحدة الثالثة- التخطيط والنجاح 

1 ثبت اأن جناح الأعمال العظيمة التي غريت جمرى التاريخ واأثرت يف حياة الب�رص , مرجعه اإىل التخطيط 

اجليد .
اكتب خم�شة اأ�شطر تو�شح كيف كان التخطيط اجليد �شببا يف جناح الهجرة النبوية .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الناجح  التخطيط  التخطيط واأ�ش�س  الدولية , واكتب بحًثا ق�شرًيا عن معنى  املعلومات  ا�شتعن ب�شبكة   2
ومناذج له.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3 ابحث مع زمالئك عن مكانة اأبي بكر يف الإ�شالم , وبنيِّ مب ا�شتحق هذه املكانة .
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الـدرس
الرابع

�لتـخـطـيـط للـهـجـرة

4 راجع املكتبة املدر�شية م�شتخدًما اأحد كتب ال�شرية وبني كيف برع النبي يف خداع اأعدائه يف الهجرة.
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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6 اأكمل : تعلمت من الدر�س :

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5 ا�شتعن مب�شادر التعلم املختلفة , وابحث مع زمالئك عن دور كل من ) الأطفال – ال�شباب – املراأة ( 
يف الهجرة , وامالأ ال�شكل التايل :

دور �ملر�أةدور �ل�سبابدور �لأطفال
..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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الوحدة الثالثة- التخطيط والنجاح 

1 اكتب اثنتني من حمتويات القراآن:

اأ . ....................................... .................................................. ...................................................

ب . ....................................... .................................................. ................................................

2 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )خريكم من تعلم القراآن وعلمه(.

ا�شتعن باملكتبة وب�شبكة املعلومات الدولية واكتب بحًثا ق�شرًيا عن ف�شائل القراآن الكرمي.

3 قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص  )ال�شيام والقراآن ي�شفعان للعبد يوم القيامة................(

اأ . اكتب احلديث اإىل اآخره.

ب . ما الدر�س الرتبوى الذى تتعلمه من احلديث؟

جـ . ما املق�شود بـ )ي�شفعان(؟

4 قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص )اإذا دخل اأحدكم امل�شجد فال يجل�س حتى ي�شلى ركعتني(.

اأ . ما الأدب الذى ير�شدنا اإليه احلديث.

ب . ا�شتعن ب�شبكة املعلومات الدولية واكتب ع�رصة اأ�شطر عن اآداب دخول امل�شجد.

جـ . �صع عالمة )√( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )×( اأمام العبارة اخلطاأ:

)  ( يجوز للن�شاء اأن ي�شهدن �شالة اجلماعة دون �رصط.    1 .

)  ( حدود اهلل حمارمه.       2 .

)  ( حترم ال�شفاعة فى احلدود بعد بلوغها اإىل احلاكم.    3 .

)  ( مل يكن قرار الهجرة �شهاًل مي�شوًرا.      4 .

5 ا�شتعن ب�شبكة املعلومات الدولية واكتب تعريًفا موجًزا لكل من )على بن اأبى طالب - اأ�شماء بنت اأبى 

بكر(.

6 اأكمل ال�صكل:

أنشطة وتدريبات عىل الوحدة الثالثة

من الدرو�س امل�صتفادة من الهجرة

.................................................................................
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منوذج للورقة االمتحانية

ال�صوؤال االول:

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    " تعاىل:  قال 
ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ "  )املائدة :6(

ما املراد بـ )املرافق - جنًبا(؟ اأ. 
ب. اذكر الآثار الرتبوية للطهارة فى اجلانب اجل�شدى للفرد امل�شلم.

جـ. و�شح اأركان الو�شوء الواردة بالآية.
ما حكم جلو�س اجلنب فى امل�شجد؟ د. 

ال�صوؤال الثانى:

ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   "ٱ   تعاىل:  قال 
ٺ.......(

اكتب اإىل قوله تعاىل )اأكرث نقرًيا(. اأ. 
ب. ما قيمة بدء ال�شورة بقوله )�شبحان(؟

جـ. و�شح حكم ال�رصع فيما يلى:
2. امل�شح على اخلفني. 1. طواف اجلنب بالبيت احلرام.  
4. امل�شح على اجلبرية. 3. قطع الرحم.   

ال�صوؤال الثالث:
عن اأبى هريرة ر�شى اهلل عنه عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال: )اإن اهلل خلق اخللق, حتى اإذا فرغ منه قالت الرحم: هذا 

مقام العائذ بك من القطيعة......................(
اكتب اإىل اآخر احلديث. اأ. 

ب. اإلم ير�شدنا احلديث؟
جـ. ما الفرق بني الوا�شل واملكافئ؟

ال�صوؤال الرابع:

ما حكم خروج املراأة ل�شالة اجلماعة؟ اأ. 
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الوحدة الثالثة- التخطيط والنجاح 

ب. كيف خطط الر�شول للهجرة من حيث:

الزمان - املكان - املعاونني له؟

جـ. ما مقا�شد القراآن الكرمي؟
تعاىل )ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   د.قال 

ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ( )�شورة املائدة:91(

•ما احلكم الذى ت�شري اإليه الآية؟ وما اأثر احلر�س على تنفيذه؟ 	




